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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 063/2018/DF

 A DRA. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE DIREITO 

E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO 

COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO o requerimento firmado pela Servidora Neusa Maria 

Fabiani, matrícula n. 8347, nos autos de Pedido de Providências nº 

3184-33.2018.811.0007 – Código 168303;

 RESOLVE:

 AUTORIZAR a Servidora Neusa Maria Fabiani, matrícula n. 8347, Auxiliar 

Judiciária, a usufruir 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio, relativa ao 

quinquênio 2010/2015, no período compreendido entre 20/11/2018 a 

19/12/2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 01 de Outubro de 2018.

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003213-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003213-66.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: FUNDACAO PIO XII Advogado(s) do reclamante: DRIELLI 

CRISTINA LOPES DOS SANTOS EXECUTADO: GILSON DE SOUSA LIMA 

Vistos. Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela 

Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos contra Gilson de Souza 

Lima, ambos qualificados nos autos, objetivando, em suma, o valor dos 

cheques emitidos pelo executado no montante de R$ 223.955,00 

(duzentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais), títulos 

estes emitidos como forma de pagamento da arrematação de prendas em 

leilão beneficente realizado em prol da autora. Requer, a concessão da 

assistência judiciária gratuita, por se tratar de entidade filantrópica sem 

fins lucrativos, com atuação pública e notória na área da oncologia na 

Comarca de Barretos/SP. Pois bem. A Súmula 481 do STJ estabelece que 

as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da 

justiça gratuita desde que comprovem a insuficiência econômica de 

recursos para arcar com os encargos processuais. No caso dos autos, 

em se tratando de entidade filantrópica que presta assistência médica 

gratuita (artigo 4º do Estatuto da constituição da Fundação), bem como 

considerando a alegação de que os valores dos cheques são oriundos de 

arrematações de prendas em leilão beneficente realizado em prol da 

exequente, o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser deferido. 

Assim: 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita a entidade filantrópica, por se tratar de 

entidade filantrópica sem fins lucrativos, com atuação pública e notória na 

área da oncologia na cidade de Barretos/SP, nos termos do art. 98, 

“caput” do CPC/2015 e Súmula 481 do STJ. 3) Caso haja pedido da parte 

exequente neste sentido, independentemente de novo despacho, 

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

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

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

1º). 4) CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 4.1) A 

parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

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

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

CPC/2015). 4.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo 

para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

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

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

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

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

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

comprovar imediatamente o depósito inicial de 30% (trinta por cento), 

acrescido de custas e honorários de advogado, mas, também continuar a 

depositar as parcelas vincendas, independentemente da apreciação 

judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, CPC/2015). 4.3) Se a parte executada 

fizer o requerimento da opção de que trata o item “4.2”, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca de tal pleito, após o 

que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, 

§ 1º, do CPC/2015. 5) Não efetuado o pagamento no prazo de que trata o 

item “4”, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens dos (as) devedores 

(as), procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar 

do termo ou auto de penhora (art. 829, § 1º, do CPC). 6) FIXO os 

honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do débito (CPC/2015, 

art. 827, caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral 

pagamento no prazo de três (03) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). 7) Se 

necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 8) Atente-se a Secretaria da Vara para que 

as publicações via DJE sejam feitas em nome da advogada Drielli Cristina 

Lopes dos Santos, conforme requerido na inicial no item “i”. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.
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O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para providenciar os exames 

requeridos pela Sra. Perita Judicial sob Id 15647590 - TC de Crânio e 

Eletroencefalograma com Laudo - no prazo de 30 (trinta) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria
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O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Exequente, 

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

Diligência Negativa sob Id 15399810, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001397-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001397-20.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Advogado(s) do 

reclamante: MAURO PAULO GALERA MARI EXECUTADO: CARLOS NEVES 

DA SILVA Vistos. Tendo em vista que a parte executada até o presente 

momento ainda não pagou a referida dívida, o que demonstra a sua 

intenção em não quitar o débito (id 10989825), DEFIRO o pedido de 

penhora “online” via bacenjud, sobre eventuais ativos financeiros da parte 

executada CARLOS NEVES DA SILVA (CPF 880.729.591-15), no valor de 

R$ 123.164,26 (cento e vinte e três mil cento e sessenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), conforme planilha acostada no id 14108612. É que, 

como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, 

reveste-se de inegável interesse público, na exata medida em que serve à 

realização de um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere 

eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas 

aquelas providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já 

definido no título. Em outras palavras, porque a execução do título se 

refere à efetivação material de um direito nele consignado, merece a 

completa atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação. Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do 

CPC/15, a penhora em instituição financeira é medida precedente às 

demais. Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira 

também foi bem definida no art. 854 do CPC: Art. 854. Para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora “online” de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do (s) executado (os), 

limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição 

de Informações. Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, 

a resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (a) executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, 

requerendo o que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 

4º e 5º do artigo 854 do CPC/15. Em sendo o valor bloqueado irrisório, 

será realizado o seu desbloqueio quando este for absorvido pelo 

pagamento das custas, nos termos do artigo 836 do CPC/15. Infrutífera ou 

insuficiente à providência, INTIME-SE a exequente para que indique bens 

penhoráveis da parte executada, certos e determinados, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 26 de 

setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000778-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (EXEQUENTE)

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000778-56.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros Advogado(s) do reclamante: 

SERVIO TULIO DE BARCELOS EXECUTADO: DANIEL VIEIRA DE SOUZA 

Vistos. Tendo em vista que a parte executada até o presente momento 

ainda não pagou a referida dívida, o que demonstra a sua intenção em não 

quitar o débito (id 12113832), DEFIRO o pedido de penhora “online” via 

bacenjud (id 13907345), sobre eventuais ativos financeiros do executado 

DANIEL VIEIRA DE SOUZA (CPF 007-587.041-00), no valor de R$ 3.073,08 

(três mil novecentos e setenta e três reais e oito centavos), conforme 

planilha acostada aos autos. É que, como se sabe, a penhora, como ato 

indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título. Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação. Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC/15, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução. Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora “online” de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do (s) executado (os), limitado ao valor total 

da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o (a) 

executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, requerendo o 

que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 4º e 5º do 

artigo 854 do CPC/15. Em sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado 

o seu desbloqueio quando este for absorvido pelo pagamento das custas, 

nos termos do artigo 836 do CPC/15. Infrutífera ou insuficiente à 

providência, INTIME-SE a exequente para que indique bens penhoráveis da 

parte executada, certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003375-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & BARREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003375-95.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: SILVA & BARREIRA LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de pedido de realização de pesquisas pelos Sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud, pleiteado pelo exequente com o intuito de ver 

o crédito exequendo satisfeito (Id. 13660483). Inicialmente, friso que os 

pedidos serão apreciados obedecendo a ordem preferencial do art. 835 

do CPC/15, haja vista que as pesquisas realizadas em conjunto podem 

causar prejuízos a parte executada, tornando a execução 

demasiadamente onerosa. Portanto, passo a análise do pedido de penhora 

"online" e tendo em vista a que o executado até o presente momento ainda 

não pagou a referida dívida (Id. 13073270), o que demonstra a sua 

intenção em não quitar o débito, DEFIRO o pedido de penhora “online” via 

BACENJUD, sobre eventuais ativos financeiros do executado Silva & 

Barreira Ltda. - ME (Tornearia Floresta) (CNPJ n° 17.851.867/0001-53), no 

valor de R$ 4.399,75 (quatro mil e trezentos e noventa e nove reais e 

setenta e cinco centavos). É que, como se sabe, a penhora, como ato 

indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título. Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação. Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora. Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, inc. I, do CPC/15, a penhora 

em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 
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sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o (a) 

executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, requerendo o 

que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 4º e 5º do 

artigo 854 do CPC/15. Em sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado 

o seu desbloqueio quando este for absorvido pelo pagamento das custas, 

nos termos do artigo 836 do CPC. Infrutífera ou insuficiente à providência, 

façam os autos conclusos para a análise dos demais pedidos realizados 

ao Id. 13660483. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 31 de julho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001522-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JORGE BOUERE DAHER (ADVOGADO(A))

BETANIA DAS GRACAS MENDES (ADVOGADO(A))

KARINA ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

ALVARO PINTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (RÉU)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios sob Id 15668346, interpostos pela Parte Requerida Emanuel 

Ribeiro Fernandes - ME; II) intimar as Partes Embargadas para 

manifestação ao teor do Art. 1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) 

dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002307-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

JAIR JANTORNO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. MENDES - EPP (RÉU)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002307-13.2017.8.11.0007. AUTOR(A): JAIR 

JANTORNO JUNIOR RÉU: M. A. MENDES - EPP Vistos. Uma vez que a parte 

embargante demonstra estar devidamente representada processualmente, 

findo a suspensão e dou prosseguimento aos embargos. Assim, em 

continuação ao feito e Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

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

especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002069-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

JAIRO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002069-91.2017.8.11.0007. EMBARGANTE: 

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME, ELIEL MESSIAS DE 

OLIVEIRA, EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Em análise detida dos autos denota-se 

que na parte embargante na inicial manifestou interesse em realizar 

audiência de conciliação para a resolução da lide, assim, não havendo 

qualquer impedimento para o ato, designo audiência de conciliação para o 

dia 11 dezembro 2018, às 13h40min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. INTIMEM-SE ambas as partes por intermédios de seus patronos 

para comparecerem ao ato (art. 334, § 3º, do CPC/15). CONSIGNE-SE que 

as partes devem estar acompanhadas de seus patronos, nos termos do 

art. 334, § 9º, do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SENIR HUBNER SAN DMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000319-20.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SENIR HUBNER SAN DMANN Advogado(s) do reclamante: 

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Diante da documentação médica apresentada 

(id’s 15652040 e 15652443), REDESIGNO a audiência para o dia 

12/02/2019, às 13h30min., mantendo inalteradas as demais 

determinações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115318 Nr: 3662-80.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Maria Alberton Botega - EPP, Claudemir 

Botega, Adelir Maria Alberton Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos a 

averbação da penhora, tendo em vista a retirada do Termo de Nomeação 

de Bens à Penhora, em Cartório no dia 20/06/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 6664-63.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato Grossenses S/A - 

Rede Cemat

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

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Moraes 

Pereira Leite - OAB:13821/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062, Raimar 

Abílio Bottega - OAB:3882

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

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

CNGC/TJMT.

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

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

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

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

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

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

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

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

prazo de 15 (quinze) dias.

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

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

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

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

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111809 Nr: 326-68.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Aparecido Barbosa

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

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

OAB:16889-B, Erica Cristiane Iocca - OAB:MT/16.958-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/advogado da 

parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66975 Nr: 78-44.2010.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio José Pereira Neto - 

OAB:MT 11780, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/15.Custas pela parte 

autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas e sem 

condenação em honorários advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113777 Nr: 2276-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paloma Distribuidora de Veículos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Siqueira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, Samuel de Campos Widal Filho - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Paloma 

Distribuidora de veículos LTDA, em face de Thiago Siqueira de Sousa, 

ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora foi intimada, às fls. 64, para se 

manifestar em cinco dias, entretanto, esta se quedou inerte conforme 

certificado às fls. 65.

Às fls. 66, determinou-se a intimação pessoal da parte autora para se 

manifestar, sob pena de extinção do feito.

 Com a juntada do Aviso de Recebimento às fls. 67 verso, às fls. 69 

aportou-se aos autos certidão de decurso de prazo para manifestação da 

parte autora.

Vieram os autos à minha conclusão.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Houve nos autos impulsionamento (fls. 64) e determinação (fls. 66) para 

que o autor dê prosseguimento ao feito, no prazo de cinco (05) dias, 

conforme os termos, contudo, ele não o fez.

A propósito, o artigo 485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil/15, 

tem em sua redação o que segue:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

 Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

CPC/15 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito, bem 

como, não é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ, uma vez ausente a 

citação do réu.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/15.

Custas pela parte autora.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve 

citação da parte executada.

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

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

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48826 Nr: 905-60.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaira Coudo Costa

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Zaira Coudo Costa 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Com o depósito dos valores requisitados por precatório, determinou-se a 

intimação da parte autora para que informasse os dados bancários para 

levantamento do dinheiro.

Os alvarás de liberação dos valores estão juntados às fls. 255/256

É o relatório do necessário.

 DECIDO.

Ante ao levantamento dos valores executados no presente feito, vejo que 

este atingiu seu objetivo, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas e honorários.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133476 Nr: 6998-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Sousa Santos, Jose Aparecido dos 

Santos, Clair de Sousa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Albino de Araujo

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante da documentação médica apresentada que atesta que o requerido 

necessita de afastamento de suas atividades laborais pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias a partir de 22/08/2018 (fls. 224/233), DEFIRO o 

pedido retro e REDESIGNO a audiência para o dia 26/02/2019, às 

13h30min., mantendo inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Ciência a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001779-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA FERREIRA DE MACEDO SANTOS (AUTOR(A))

JUAREZ SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1001779-76.2017.8.11.0007 

Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: JUAREZ SANTOS Endereço: 

Chácara Canaã, S/N, Comunidade São Pedro Apostalo, Estrada Semeador, 

CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 Nome: GILMA FERREIRA DE MACEDO 

SANTOS Endereço: Chácara Canaã, S/N, Comunidade São Pedro 

Apostalo, Estrada Semeador, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 POLO 

PASSIVO: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL 

EM LIQUIDACAO Endereço: RUA FRANCISCO FRANCO, 357, CENTRO, 

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710-590 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS dos termos da ação 

ora proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

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

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de Ação de Usucapião com vistas a obter o domínio do Imóvel identificado 

pela Chácara n.º 24, localizada na Rua CH-1, com área de 83.647,80 m2, 

município de Carlinda-MT. DECISÃO: Vistos. Trata-se de Ação de 

usucapião ajuizada por Juarez Santos e Gilma Pereira de Macedo Santos 

em face da Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central em 

Liquidação, ambos qualificados nos autos. Na decisão de id 8679359 foi 

determinada a intimação dos autores para que eles comprovassem a 

insuficiência de recursos financeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido de concessão da assistência gratuita. Os 

autores acostaram aos autos cópia dos extratos do INSS e da Receita 

Federal, a fim comprovar a hipossuficiência financeira (id’s 11149779 e 

11150228). Decisão de id 1271011 determinando a intimação dos autores 

para a apresentação do rol de documentos estabelecidos no Provimento n. 

09/2017-CGJ. Certidão de decurso do prazo no id 14012500. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. O Provimento n.º 

09/2017-CGJ recomendava que os magistrados observassem a existência 

mínima dos documentos que instruíam ações reivindicatórias, 

possessórias e de usucapião. Ocorre que o Provimento 06/2018-CGJ 

alterou a recomendação, passando a exigir o rol dos documentos previsto 

em seu artigo 1º apenas nas ações de usucapião rural. Assim: 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. 2) Diante dos documentos 

apresentados (extrato do INSS e da Receita Federal), DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Tratando-se de um 

procedimento especial, bem como, visando maior celeridade processual 

(art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), designar audiência na forma do caput 

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

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

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

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

assim, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, 

podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso ambas as partes manifestem 

interesse em se comporem. 4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar 

que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 15 

(quinze) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do 

CPC/2015. 5) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo e seus cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, 

devendo constar no mandado que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, 

se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme o artigo 344, do CPC/2015. 6) CITEM-SE, por edital, com prazo de 

trinta (30) dias, os eventuais terceiros interessados, na forma do artigo 

259, inciso I, do CPC/2015. 7) NOTIFIQUEM-SE os representantes da 

Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada 

um dos referidos entes cópias da inicial e dos documentos que a instruiu, 

para que, no prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual 

interesse na causa (artigo 246, §2º do CPC). 8) Deverá o Oficial de Justiça 

certificar se o (a) requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Cumpra-se, expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da 

Lei. Alta Floresta/MT, 1 de Outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001039-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RIBEIRO FURTADO BLANCO (ADVOGADO(A))

MAESTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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FLORESTA DECISÃO Processo: 1001039-21.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

MAESTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Vistos. Tendo em vista a nova ordem de substituição 

(Provimento 8/2018/CM), DETERMINO a remessa dos autos ao substituto 

legal, com as homenagens de estilo. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 01 de 

outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA MONTEIRO DA SILVA BOTEQUIO (AUTOR(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre o laudo pericial de ID 15647586.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002239-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

ELIANE APARECIDA JOSE PEDRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre o laudo pericial de ID 15647225.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003492-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIME DE OLIVEIRA WOLFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003492-52.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: DIME DE OLIVEIRA WOLFF Vistos. Trata-se de pedido 

de liminar de busca e apreensão formulado por ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HOND LTDA, contra Dime de Oliveira Wolff, com 

base no Decreto-Lei 911/69. O contrato de financiamento com alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes. Como 

reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida 

liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o 

que se verificará por meio de carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela 

própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que assim 

dispõe: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”. Logo, do que se interpreta do texto legal, 

para a comprovação da mora, é imprescindível a entrega da 

correspondência no endereço do destinatário. Contudo, volvendo os olhos 

para o caso judicializado, conclui-se que a tentativa de notificação da 

parte devedora foi frustrada, uma vez que a correspondência não foi 

entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes. Ora, 

tal situação indica que a correspondência (Id. 15623904) não foi enviada 

para o endereço declinado no contrato juntado aos autos ao Id. 15623906. 

De fato, em casos tais, qualquer forma de comunicação pelo correio (se 

essa efetivamente não ocorreu) não possui o mínimo amparo legal. Pelo 

contrário, a obrigação é do comunicante diligenciar para que a 

correspondência chegue até a residência do destinatário, providenciando, 

inclusive, a notificação de terceiro, vez que não existe necessidade de 

notificação pessoal do devedor para que seja constituído em mora, 

bastando, para tanto, o recebimento da notificação no endereço do 

destinatário. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA À COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO CONTRATO. 

O agravante credor fiduciário não enviou notificação extrajudicial para o 

endereço do devedor fiduciante declinado no contrato, ou seja, não restou 

comprovada a mora contratual. Ausentes os pressupostos ao deferimento 

da medida liminar. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 

70063349096, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 19/03/2015). (TJ-RS - 

AGV: 70063349096 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de 

Julgamento: 19/03/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2015). RECURSO DE APELAÇÃO 

– BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DE MORA ENVIADA PARA 

ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – 

NOVO ENDEREÇO FORNECIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO – VALIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO. Deve ser considerada válida a notificação de mora enviada 

para endereço diverso do constante no contrato de empréstimo quando 

comprovada a efetiva alteração de endereço pelo devedor. (TJ-MS - APL: 

08148040520158120001 MS 0814804-05.2015.8.12.0001, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 05/11/2015).” Ex positis, INTIME-SE o requerente 

para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial no sentido de 

comprovar a mora do devedor, ex vi do artigo 321 do CPC, uma vez que a 

falha apontada é sanável, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Ainda, navegando pelos autos, verifico que a parte autora não recolheu 

as custas processuais e taxa judiciária. Desta feita, DETERMINO que a 

Autora no mesmo prazo, realize o depósito das custas processuais e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 do atual CPC. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, 

CONCLUSOS para deliberação. Alta Floresta, 1 de outubro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000118-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

LEIA APARECIDA DA SILVA BACK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000118-28.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LEIA APARECIDA DA SILVA BACK RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido 

de tutela de urgência, aforada por Leia Aparecida da Silva Back em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação 

dos efeitos da tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no 

mérito, o beneficio de aposentadoria por invalidez, sendo constatada a 

incapacidade definitiva. Com a Exordial, vieram documentos. Recebida a 

Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e postergou-se a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela para após o contraditório e 

determinou-se a citação do requerido. Apresentada Contestação ao Id. 

12879867 c/c documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Certidão de tempestividade da 

contestação (Id. 14062581). Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 

14469600. Vieram-me conclusos. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia NÃO MERECE ACOLHIMENTO, pois o 

requerimento administrativo se deu em 08/08/2017, e a autora ajuizou a 

presente demanda em 19/01/2018 (distribuição da inicial). Dessa forma 

REJEITO a preliminar ventilada pela parte ré. Não havendo questões 

processuais pendentes de apreciação, declaro SANEADO o feito. Defiro a 

produção de prova pericial. Nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 
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Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

CRM/MT 8137, para realizar a perícia médica na parte autora, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. Agendada a data e horário 

para o exame, proceda a INTIMAÇÃO dos interessados para 

comparecimento ao ato processual, consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia. Juntamente com o mandado de intimação, 

conste a advertência para que a médica nomeada compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear 

assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

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

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

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

autora exerça alguma atividade braçal? Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, INTIME-SE a requerida 

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

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas pela requerida. Com a manifestação das 

partes ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo 

Sistema (anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 28 de 

setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002428-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SERGIO GALHARINI (AUTOR(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002428-41.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): PEDRO SERGIO GALHARINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto, Defiro o pedido de produção de prova oral, 

consistente na oitiva da parte autora e de suas testemunhas. Para tanto, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de novembro 

de 2018, às 16h00min horas, a ser realizada na sala de audiência da 2ª 

Vara desta Comarca, ficando a parte Autora e suas testemunhas 

intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para comparecer ao ato, 

independentemente da apresentação de rol prévio. Intime-se, 

pessoalmente, por via postal, a autarquia requerida, em observância a sua 

prerrogativa. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de setembro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002420-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

MARIA ROSA BALDO SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002420-64.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA ROSA BALDO SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro o pedido de produção de prova oral, 

consistente na oitiva da parte autora e de suas testemunhas. Para tanto, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de novembro 

de 2018, às 16h30min horas, a ser realizada na sala de audiência da 2ª 

Vara desta Comarca, ficando a parte Autora e suas testemunhas 

intimadas NA PESSOA DE SEU PATRONO para comparecer ao ato, 

independentemente da apresentação de rol prévio. Intime-se, 

pessoalmente, por via postal, a autarquia requerida, em observância a sua 

prerrogativa. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de setembro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA PEREIRA DE TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001004-27.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA DE TOLEDO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que 

visa à concessão de auxílio doença com pedido de tutela de urgência, 

aforada por Alessandra Pereira de Toledo em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteou a imediata implantação do benefício. Com a Exordial, vieram 

documentos. Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

denegou-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para após 

o contraditório e determinou-se a citação do requerido. Apresentada 

Contestação ao Id. 13524710 c/c documentos, bem como suscitou 

“preliminar” quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Certidão de 

tempestividade da contestação (Id. 14317393). Sobreveio a impugnação à 

contestação ao Id. 14468250. Vieram-me conclusos. De largada, vislumbro 

que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia não merece 

acolhimento, pois o requerimento administrativo do benefício se deu em 

04/12/2017, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de ocorrência 

da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, 

estando REJEITADA a matéria. Não havendo questões processuais 

pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. Defiro a produção de 

prova pericial. Nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a 

Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem 

como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 

541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, 

NOMEIO como perita judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 8137, 

para realizar a perícia médica na parte autora, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Agendada a data e horário para o exame, 
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proceda a INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato 

processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado 

a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da 

perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a advertência 

para que a médica nomeada compareça com seus documentos pessoais 

junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao 

Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido 

realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, 

dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados 

médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a 

parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente 

técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, INTIME-SE a requerida para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas pela requerida. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 28 de 

setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000501-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PESSOA LEAL DA SILVA (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000501-74.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): MONICA PESSOA LEAL DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, Tendo em vista a solicitação de exames 

realizada pela médica perita ao Id. 15641232, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 30 (trinta) dia, apresente aos autos todos os 

exames necessários à conclusão da pericia médica. Com o porte dos 

exames solicitados, intime-se a médica perita para conclusão da pericia na 

parte autora. Após, vistas às partes para manifestação, e conclusos. 

INTIME-SE. Cumpra-se. Alta Floresta, 1 de outubro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000618-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA NOGUEIRA PINHEIRO (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000618-65.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): EDINA NOGUEIRA PINHEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Tendo em vista a solicitação de exames 

realizada pela médica perita ao Id. 15639109, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente aos autos todos os 

exames necessários à conclusão da pericia médica. Com o porte dos 

exames solicitados, intime-se a médica perita para conclusão da pericia na 

parte autora. Após, vistas às partes para manifestação, e conclusos. 

INTIME-SE. Cumpra-se. Alta Floresta, 1 de outubro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001475-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

SIRLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001475-14.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): SIRLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, Tendo em vista a 

solicitação de exames realizada pela médica perita ao Id. 15633649, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

aos autos todos os exames necessários à conclusão da pericia médica. 

Com o porte dos exames solicitados, intime-se a médica perita para 

conclusão da pericia na parte autora. Após, vistas às partes para 

manifestação, e conclusos. INTIME-SE. Cumpra-se. Alta Floresta, 1 de 

outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002453-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. C. P. (ADVOGADO(A))

B. N. D. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. T. (ADVOGADO(A))

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

F. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

I. D. S. V. (REPRESENTADO)

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

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

Processo Número: 1002547-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. S. (AUTOR(A))

M. J. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (RÉU)

F. A. D. S. (RÉU)

F. R. D. S. A. (RÉU)

J. C. P. J. (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

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

 

Processo: 1002547-02.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar os advogados das partes acerca da decisão de id. 15634654, com 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22 de novembro 

de 2018, às 17:00 horas, que será realizada na sala de audiências da 

Segunda Vara. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 1 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63304 Nr: 2726-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Iraci da Silva Queiroz

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da RPV da 

parte autora depositado às fls. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67161 Nr: 6486-85.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO CREVELARO

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

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

OAB:MT/8969-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos depósitos 

das RPVs, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90806 Nr: 5091-24.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Celia Gere Mazurek

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos depósitos 

das RPVs, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 2363-44.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo de Oliveira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos depósitos 

das RPVs, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68064 Nr: 1030-23.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Codopel Ltda, Euclides Dobri, 

Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lotfi Correa - 

OAB:3630A-MT, Rita Campos Filles Lotfi - OAB:11.755

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 150 e DETERMINO a liberação de alvará, no valor 

total bloqueado à fl. 116 (R$ oito mil duzentos e dezenove reais e quarenta 

e um centavos, à época), a ser convertido em renda por meio da guia 

DARF à fl. 154.

Após, intime-se a exequente para o prosseguimento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003443-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

VITOR PINHEIRO SEGANTINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003443-11.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): PAULO RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA aforada por PAULO RODRIGUES 

DA SILVAem face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 

Narrou que apesar de laborar por toda sua vida em afazeres rurícolas, 

seja no âmbito de atuação em regime familiar ou como empregado, a 

autarquia requerida negou indevidamente o benefício almejado. É o breve 

relatório. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação do requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Destaco que a 

concessão do benefício não isenta o pagamento de custas, consoante 

requerido, apenas tem o condão de suspender a exigibilidade em caso de 

condenação. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, 

deixo de agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, 

diante da impossibilidade de comparecimento dos procuradores da 

autarquia requerida por insuficiência de recursos humanos. CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 30 (trinta) dias 

(caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto no art. 231, 

devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 do NCPC). 

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 

de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003476-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LIMA SANTOS (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003476-98.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LEANDRO LIMA SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Por ora, deixo de analisar o pleito retro, vez que 

compulsando minuciosamente os autos, verifico que a parte autora é 

carecedora da ação (ausência de legitimidade para agir), tendo em vista 

que, inobstante a parte autora R$ 8.634,00 (oito mil reais seiscentos e 

trinta e quatro reais) para fins de adquirir 03 cotas AdCentral Family, não 

foi localizada por esta Magistrada qualquer prova documental que 

demonstre, pelo menos, de forma mínima, o vínculo existente entre esta e 

a parte demandada. Ante o exposto, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, momento em que deverá ser comprovada a 

efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por meio de qualquer 

elemento que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se a parte autora. 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. Alta 

Floresta, 28 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003483-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003483-90.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA HELENA GOMES PINHEIRO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo Código de 

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

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

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

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

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

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

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

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

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

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

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

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

haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão 

das benesses da gratuidade da justiça, isto porque a parte autora 

assevera ter efetuado o pagamento de R$ 39.190,25 (trinta e nove mil e 

cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) para fins de adquirir 11 

cotas AdCentral Family, valor incompatível com a alegada insuficiente de 

recursos. Ademais, não foi localizada por esta Magistrada qualquer prova 

documental que demonstre, pelo menos, de forma mínima, o vínculo 

existente entre esta e a parte demandada, em especial pela ausência de 

comprovação do pagamento acima mencionado. Ante o exposto, 

DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, momento 

em que deverá ser comprovada a efetivação do vínculo contratual 

apontado na inicial, por meio de qualquer elemento que demonstre a 

existência de relação jurídica entre as partes, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, bem como comprove que não possui recursos para 

pagar as custas e despesas processuais, seja por meio de declaração de 

imposto de renda (2017) holerites, extratos bancários ou demais 

documentos que se considere pertinente, sob pena de indeferimento da 

gratuidade de justiça. Destaco que o recibo de pagamento de salário (ID 

15611983 - Pág. 1) foi observado, e embora indique como pro-labore 

apenas o valor de um salário mínimo, vai de encontro aos demais 

elementos probatórios constatados de plano nesta ação. Intime-se a parte 

autora. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. 

Alta Floresta, 28 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003488-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

MAURICIO FRANCISCO BOROMELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003488-15.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MAURICIO FRANCISCO BOROMELLO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Por ora, deixo de analisar o pleito 

retro, vez que compulsando minuciosamente os autos, verifico que a parte 

autora é carecedora da ação (ausência de legitimidade para agir), tendo 

em vista que, inobstante a parte autora afirme ter pago R$ 7.138,00 (sete 

mil e cento e trinta e oito reais) para fins de adquirir 02 (duas) cotas 

AdCentral Family, não foi localizada por esta Magistrada qualquer prova 

documental que demonstre, pelo menos, de forma mínima, o vínculo 

existente entre esta e a parte demandada. Ante o exposto, DETERMINO A 

EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, momento em que deverá 

ser comprovada a efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por 

meio de qualquer elemento que demonstre a existência de relação jurídica 

entre as partes, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se a 

parte autora. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às 

providências. Alta Floresta, 28 de setembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000060-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

JAEL TEIXEIRA DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000060-59.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JAEL TEIXEIRA DA SILVA FILHO Vistos. 

Registro que, nesta data, foi baixada a restrição sobre o veículo objeto 

deste processo, consoante comprovante em anexo. No mais, tendo em 

vista que o provimento jurisdicional desde feito já foi exaurido, intime-se a 

parte autora para ciência, com prazo de 5 (cinco) dias para eventual 

manifestação, e, caso nada seja requerido, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 26 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000575-60.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

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

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por Rafael 

Fernando de Oliveira em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 
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Seguro DPVAT, visando à complementação no valor R$ 6.750,00 (seis mil, 

setecentos e cinquenta reais) referente à indenização recebida 

administrativamente. Foi recebida a inicial ao Id. 12176076, deferindo-se a 

Gratuidade de Justiça. Sobreveio a contestação ao Id. 13189632, 

conjuntamente com os quesitos de Id. 13189632- Pág. 13 e documentos, 

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

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, e no mérito 

requereu a improcedência da ação. Aberta a audiência de conciliação pelo 

denominado “Mutirão DPVAT” (Id. 13541659), não houve autocomposição. 

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

aos autos sob o Id. 13541659- Pág. 3, ao qual as partes se manifestaram 

(Id. 14462547 e 14616342). Vieram-me conclusos. É a síntese necessária. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Consoante relatado, o polo passivo alegou 

matérias processuais na peça contestatória que merecem apreciação. 

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

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

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

credor não significa renúncia ao direito de complementação alegado. Por 

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

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INVALIDEZ 

PERMANENTE COMPROVADA. MÉRITO. LAUDO OFICIAL ATESTANDO A 

INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO APELADO. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA 

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

13.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os argumentos 

despendidos pelo Apelante para pugnar pela extinção do processo, sem 

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

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

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

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

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

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

em decorrência de acidente automobilístico, apresenta invalidez 

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

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

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

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

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

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

administrativa corresponde ao percentual previsto para perda completa de 

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

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

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

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

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

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

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

considerando que o pagamento realizado administrativamente foi inferior 

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

polo ativo não possui interesse processual. Superadas as questões 

processuais e considerando que o procedimento já avançou para a fase 

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

julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, o polo ativo alegou 

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

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

meio judicial. Corroborando sua pretensão, o exame pericial comprovou 

que a demandante recebeu administrativamente valor inferior à lesão 

identificada. Restou comprovado que o valor devido à parte requerente 

consiste em R$ 7.593,75 (sete mil e quinhentos e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos), uma vez que apurada invalidez permanente 

parcial e incompleta no joelho esquerdo, e lesão neurológica moderada Id. 

13541659 - Pág. 4. Por apego à fundamentação, assinalo que o cálculo do 

valor da indenização é feito da seguinte maneira: Cobertura Máxima (R$ 

13.500,00) x do joelho esquerdo (25%, segundo Anexo trazido pela Lei 

6.194/74 e Súmula 474 do E. STJ) x Percentual de Debilidade (25%) = R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) x lesão neurológica moderada (100%, 

segundo anexo trazido pela Lei 6.194/74 e Súmula 474 do E. STJ) x 

Percentual de Debilidade (50%)= R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais. Convém destacar que os critérios utilizados para a 

fixação da indenização serão acolhidos pelo juízo, dada à aparente 

regularidade. Portanto, considerando que a indenização no valor de R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) paga em sede 

administrativa (Id. 12092267 - Pág. 9) é inferior ao que apurado 

judicialmente, é imperiosa a complementação da indenização em R$ 843,73 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta a três centavos). Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL 

E CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 843,73 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta a três centavos), para adequar a 

indenização às lesões decorrentes do acidente. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do art. 85, do 

CPC. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, 

arquive-se. P.R.I. Alta Floresta, 28 de setembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000785-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SALETE PEREIRA (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000785-14.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: APARECIDA SALETE PEREIRA REQUERIDO: ESTE JUIZO 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por APARECIDA 

SALETE PEREIRA que visa retificar erro material supostamente contido na 

sentença prolatada nos autos. Aduziu que na exordial o pedido de 

retificação do nome da autora constou como “APARECIDA SALETE 

PEREIRA PIRES”. Todavia, na petição de ID 13547836, pediu a correção do 

pleito, a fim de que o nome fosse retificado para “APARECIDA SALETE 

PIRES PEREIRA”. Na referida sentença, julgada procedente, terminou-se a 

retificação conforme constante na petição inicial, diversamente de pedido 

posterior, motivo pelo qual foram opostos os presentes aclaratórios em 

apreço. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos 

declaratórios. Adiante, deveras, denoto que houve posterior pedido de 

retificação do pedido na petição de ID 13547836. Pela singeleza da 

questão, sem delongas, CONHEÇO E ACOLHO os presentes embargos de 

declaração para determinar a retificação do nome da autora para 

“APARECIDA SALETE PIRES PEREIRA”, alterando a parte dispositiva da 

sentença, para que surta os devidos efeitos legais e jurídicos. Demais 

disposições da sentença permanecem incólumes. Intimem-se. Alta 

Floresta, 28 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003467-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA ARROLHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003467-39.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 03 (três) dias, realizar o depósito das 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC e consequente 

extinção do feito sem resolução de mérito. 2) Transcorrido o prazo, 

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

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 01 de outubro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003490-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO (ADVOGADO(A))

ANDERSON CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Devanir Dos Santos Marani (REQUERIDO)

RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003490-82.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de juntar aos autos procuração outorgada ao causídico subscritor 

da petição inicial, bem como realizar o depósito das custas processuais e 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do atual CPC e consequente extinção do feito sem resolução de 

mérito. 2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 28 

de setembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003388-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE CASTRO ESTANISLAU (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003388-94.2017.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

deixo consignado que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável o julgamento do pleito no estado em qual se encontra, razão 

pela qual, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o 

processo e ordenar a produção da prova. Nesse ponto, passo a apreciar 

as matérias preliminares arguidas pelo demandado. Quanto a preliminar 

denominada, falta de interesse de agir, em virtude da satisfação da 

indenização na esfera administrativa, deixo de analisá-la, vez que a 

mesma se confunde com a matéria de mérito. Ainda, não há que se falar 

em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo, visto que, consoante sedimentada jurisprudência, o 

comprovante de residência não constitui documento indispensável à 

propositura da ação, vez que não há previsão legal para tanto, bem como 

não é necessário para auferir a competência do juízo, haja vista que 

conforme previsão do artigo 53, inciso V do Novo Código de Processo 

Civil, são competentes, o foro de domicilio do réu ou o local do fato, para a 

ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de 

veículos. Pois bem. Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando à organização de sua instrução. A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, fixo os 

seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida. Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo Martins, como perita, 

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

pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em juízo 

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

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

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

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes a serem apresentados no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso não tenham sido apresentados. Igualmente seja comunicada a Sra. 

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

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

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

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

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

manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 01 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96500 Nr: 4957-60.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pre-Serve Indústria e Comércio de Briquetes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) (CNPJ: 09.180.103/0001-55) até o valor de R$ 81.759,78, 

indicado pela parte exequente.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94787 Nr: 3065-19.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neraldo Pinto de Miranda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de Neraldo Pinto de Miranda.

Às fls. 46 fora recebido ofício atestando a quitação dos débitos existentes 

combinado com os alvarás de fls. 47/48.

Subsequentemente, à fl. 50 a parte Exequente peticionou informando que 

o débito foi quitado em sua integralidade, requerendo a extinção do feito, 

com julgamento de mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Isento de custas.
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Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51669 Nr: 3243-07.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neraldo Pinto de Miranda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de Neraldo Pinto de Miranda.

Às fls. 46 dos autos em apenso (3243-07.2007.811.0007 – Código 51669) 

fora recebido ofício atestando a quitação dos débitos existentes 

combinado com os alvarás de fls. 47/48.

Subsequentemente, à fl. 74 a parte Exequente peticionou informando que 

o débito foi quitado em sua integralidade, requerendo a extinção do feito, 

com julgamento de mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 165999 Nr: 2018-63.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gazin Industrial e Comercio de Móveis e 

Eletrodomésticos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:33.389-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o decurso do prazo de 60 dias e a inércia do interessado 

para recolher a diligência do oficial de justiça cf. evidenciado à fl. 14, 

DEVOLVA-SE a Carta Precatória a comarca de origem com as baixas 

necessárias e nossas homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 40876 Nr: 1240-16.2006.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loridani Bonadiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Karpinski - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, 

Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e nos autos. Ausentes as contrarrazões recursais, eis que 

não houve manifestação do requerente. Assim, REMETAM-SE os autos ao 

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

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

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25941 Nr: 2965-45.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Inácio - ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

Civil (Lei 13.105/15).

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

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

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

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104014 Nr: 5767-98.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.C Kubitski - Segurança e Saúde Ocupacion

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de fls. 38/39. DETERMINO a SUSPENSÃO da presente 

ação pelo prazo de 6 (seis) meses.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

manifestação no prazo de 10 (dez) dias, para dar andamento ao feito.

4) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão 

judicial nesse sentido, findo o prazo de suspensão, inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o 

processo deverá estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do 

artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita 

a execução fiscal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1862-66.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia Gomes Bocardi Bitello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 144 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o 

requerente dê andamento ao feito carreando aos autos os documentos 
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solicitados à fl. 142, sob pena de extinção.

 Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47417 Nr: 6876-60.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 109 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o 

requerente dê andamento ao feito carreando aos autos os documentos 

solicitados à fl. 106, sob pena de extinção.

 Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68636 Nr: 1601-91.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rachel Fernandes Alencastro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilwagner José do Amaral, Micheles Regina 

Dall Igna do Amaral, Fabricio Cardoso da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

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

155, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

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

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

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

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

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108004 Nr: 3417-06.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauri Carlos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 114/119 aforado 

por MAURI CARLOS DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127152 Nr: 3632-11.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Luis Berlanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS - Importadora, Exportadora e 

Distribuidora de Móveis e Eletrod. Ltda, Eletrolux do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rivelli - 

OAB:19023-A/MT, Luiz Guilherme Mendes Barreto - OAB:OAB/SP 

200.863

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de acórdão de fls. 190. RETIFIQUE-SE 

a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, alterando o polo 

da demanda, parar figurar como exequente ROGÉRIO LUIZ BERLANDA e 

executados, DISMOBRÁS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A e 

ELETROLUX DO BRASIL S/A, bem como seja certificado a existência de 

custas pendentes.

 2) Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143955 Nr: 5167-38.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Caetano de Paiva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 88/93 aforado por 

JOSÉ CAETANO DE PAIVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 
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do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116129 Nr: 4379-92.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Eduardo Chalfin - OAB:53.588/RJ, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7.627-A

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de acórdão de fls. 209/212. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente MARIA 

FERREIRA DE SOUZA SANTOS e executado, BANCO BMG, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 2) Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar a diferença apontada, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69636 Nr: 2607-36.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Feliciano de Matos

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão prolatado às fls. 92 e 101 aforado 

por FRANCISCO FELICIANO DE MATOS contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62996 Nr: 2046-46.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMK Corretora de Seguros de Vida Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em conformidade com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, mediante julgamento do repetitivo Resp. 1.340.553, 

DETERMINO a REMESSA dos autos AO ARQUIVO, haja vista que havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial 

nesse sentido, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o 

prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deverá estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2º, 

3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111106 Nr: 6714-21.2013.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Perciliano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Pereira Perciliano - Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor das informações contidas no petitório de fl. 104, 

AGUARDE-SE os autos em Cartório até a entrega do necessário e após 

REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de 

estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70311 Nr: 3284-66.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Ferreira Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de fl. 133. Deste modo REMETAM-SE os autos AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Nos moldes do artigo 

921,§4º do CPC/15 começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

2) Havendo manifestação do exequente, façam-me conclusos para 

deliberação.

3) Não havendo requerimento para prosseguimento do feito (§3°, art. 921 

CPC) no prazo de 5 (cinco) anos, em concordância com o art. 206, §5°, 

inciso I do Código Civil, a execução estará prescrita.

 4) Decorrido o prazo previsto no “item 3”, INTIME-SE as partes para 

manifestação quanto à incidência da prescrição, nos termos do §5° do art. 

921, do CPC/15 e, após, conclusos para prolação de sentença extintiva.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116600 Nr: 4802-52.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednamar Santos Lima

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

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Alta Floresta-MT 

- OAB:

 Vistos.

Ante o teor das certidões de fls. 138/139 que constatam que, embora 

devidamente intimada, a autora não se manifestou acerca da realização 

(ou não) do procedimento cirúrgico pleiteado, INTIME-SE o patrono da 

demandante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que por 

direito entender, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70320 Nr: 3292-43.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeire Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20.315-O / MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20.315-O / MT, ROSANGELA PENDLOSKI - OAB:3256/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por AUTO POSTO APARECIDA DO 

NORTE LTDA em desfavor de LUCIMEIRE MARQUES DA SIVA.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/17.

A inicial foi recebida à fl. 19.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação pessoal da parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção (fls. 54). Todavia, a parte autora e seus patronos 

devidamente intimados (fls. 55/v. e 56) quedaram-se inertes (fl. 57).

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Verifica-se que a parte exequente quedou-se inerte no 

atendimento de seu dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas processuais pela parte autora. Sem honorários 

advocatícios.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34509 Nr: 243-67.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE MORAIS DA SILVA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao sistema INFOJUD esta magistrada logrou êxito em localizar 

endereço da autora diverso dos constantes nos autos cf. se depreende 

do extrato em anexo.

Assim, em atenção à certidão de fl. 306, CUMPRA-SE a decisão de fl. 305 

no endereço obtido (fl. 308).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59674 Nr: 4188-57.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisboa da Cruz & Cia Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

Civil (Lei 13.105/15).

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

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

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

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127650 Nr: 3902-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VS, EdSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor das informações contidas no petitório de fl. 58, 

DETERMINO a REMESSA dos autos ao ARQUIVO, com as anotações e 

baixas de estilo, até posterior manifestação do interessado.

Às diligências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PEQUENO DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000334-86.2018.8.11.0007 Vistos. Recebo o 

presente recurso de Apelação. Por imposição legal, a apelação terá efeito 

suspensivo, salvo as hipóteses previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, 

do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito 

devolutivo é inerente à espécie recursal, conforme preleciona o art. 1.013 

do mesmo diploma. Considerando que o APELADO apresentou as 

contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo. Às 

providências. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000903-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

IDALINA GRISANT MELLO (TESTEMUNHA)

MARIA DAS DORES RUAS OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000903-24.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 
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determinado sob o Id n. 13986583. Intimada a parte executada para se 

manifestar, esta concordou com o cálculo apresentado pela parte 

exequente, Id n. 14685712. Após, os autos vieram-me conclusos. É o que 

cumpria relatar. Fundamento e decido. Considerando que a parte 

executada concordou com o cálculo apresentado pela parte exequente, 

HOMOLOGO os cálculos sob o Id n. 12956470 para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 18.579,11 (dezoito 

mil quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos). Inexistente a 

condenação da impugnada/exequente aos ônus sucumbências nesta via. 

Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os dados 

da parte exequente. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente 

que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários. 

Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria 

acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da 

presente impugnação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002968-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

NELSINO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002968-89.2017.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

defiro a retificação da autuação, fazendo constar o nome da seguradora 

requerida como: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A. Outrossim, deixo consignado que as circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável o julgamento do pleito no estado em qual se 

encontra, razão pela qual, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde 

logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova. Nesse ponto, 

passo a apreciar as matérias preliminares arguidas pelo demandado. Sem 

delongas, REJEITO a preliminar denominada, ausência de requerimento 

administrativo, vez que a parte autora juntou aos autos o comprovante do 

resultado do processo administrativo, cf. se vê junto ao Id n. 10480562. 

Ainda, não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que, consoante 

sedimentada jurisprudência, o comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação, vez que não há previsão 

legal para tanto, bem como não é necessário para auferir a competência 

do juízo, haja vista que conforme previsão do artigo 53, inciso V do Novo 

Código de Processo Civil, são competentes, o foro de domicilio do réu ou o 

local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito 

ou acidente de veículos. Pois bem. Não havendo qualquer outra questão 

prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou por 

saneado o processo, passando à organização de sua instrução. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

fixo os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida. Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo Martins, como perita, 

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

pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em juízo 

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

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

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

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes a serem apresentados no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso não tenham sido apresentados. Igualmente seja comunicada a Sra. 

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

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

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

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

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

manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 01 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002865-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOSE UTZIG (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002865-82.2017.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

deixo consignado que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável o julgamento do pleito no estado em qual se encontra, razão 

pela qual, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o 

processo e ordenar a produção da prova. Nesse ponto, passo a apreciar 

a matéria preliminar arguida pelo demandado. De pronto, consigno que a 

preliminar não merece acolhimento, uma vez que o Instituto Médico Legal 

desta Comarca, em razão do volume de trabalho que lhe é demandado, 

não realiza perícias médicas em casos de acidentes automobilísticos. 

Ademais, versa o aludido dispositivo sobre o dever do IML na 

constatação, porém sem configurar como pressuposto de constituição do 

processo que o laudo seja feito pelo IML, ao contrário do que arguido. 

REJEITO A PRELIMINAR EM VOGA, pois, do contrário, estar-se-ia a 

afrontar o princípio da inafastabilidade da jurisdição esteja expressamente 

previsto no inciso XXXV, art. 5º, da Constituição Federal, o legislador 

processual civil o ressalta, novamente, nas normas fundamentais do Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 3º. Não havendo qualquer outra 

questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando à organização de sua instrução. A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

fixo os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida. Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo Martins, como perita, 

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

pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em juízo 

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

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

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

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes a serem apresentados no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso não tenham sido apresentados. Igualmente seja comunicada a Sra. 

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

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

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

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

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

manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 01 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003189-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003189-72.2017.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

deixo consignado que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável o julgamento do pleito no estado em qual se encontra, razão 

pela qual, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o 

processo e ordenar a produção da prova. Nesse ponto, passo a apreciar 

a matéria preliminar arguida pelo demandado. De pronto, consigno que a 

preliminar não merece acolhimento, uma vez que o Instituto Médico Legal 

desta Comarca, em razão do volume de trabalho que lhe é demandado, 

não realiza perícias médicas em casos de acidentes automobilísticos. 

Ademais, versa o aludido dispositivo sobre o dever do IML na 

constatação, porém sem configurar como pressuposto de constituição do 

processo que o laudo seja feito pelo IML, ao contrário do que arguido. 

REJEITO A PRELIMINAR EM VOGA, pois, do contrário, estar-se-ia a 

afrontar o princípio da inafastabilidade da jurisdição esteja expressamente 

previsto no inciso XXXV, art. 5º, da Constituição Federal, o legislador 

processual civil o ressalta, novamente, nas normas fundamentais do Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 3º. Não havendo qualquer outra 

questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando à organização de sua instrução. A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

fixo os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida. Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo Martins, como perita, 

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

pagos antecipadamente pela parte requerida, mediante depósito em juízo 

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

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

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

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes a serem apresentados no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso não tenham sido apresentados. Igualmente seja comunicada a Sra. 

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

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

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

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

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

manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 01 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002216-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EMBARGANTE)

JACQUES ANTUNES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002216-83.2018.8.11.0007 Vistos. 1-CERTIFIQUE a 

Secretaria da Vara a tempestividade dos Embargos à Execução. 2- 

ASSOCIE o presente feito aos autos de n. 1003428-76.2017.8.11.0007. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003147-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ARTHUR LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003147-86.2018.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. Nos termos do art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13 de 

dezembro de 2018, às 13:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. CITE-SE e INTIME-SE o 

requerido no endereço indicado, para comparecimento à solenidade 

acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), devendo 

constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar se dará 

nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, do CPC. CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. INTIME-SE a 

parte autora na pessoa de seu patrono, conforme expresso no artigo 334, 

§3, da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

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

IZABEL ALMEIDA LACERDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001390-91.2017.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, portanto, proceda a exclusão do Advogado da União do presente 

feito, permanecendo tão somente o Procurador do INSS. Com efeito, 

recebo o recurso de Apelação. Por imposição legal, a apelação terá efeito 

suspensivo, salvo as hipóteses previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, 

do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito 

devolutivo é inerente à espécie recursal, conforme preleciona o art. 1.013 

do mesmo diploma. Intime-se o APELADO na pessoa de seu Procurador 

para apresentar as contrarrazões recursais, no prazo legal. Decorrido o 

prazo com ou sem a apresentação de contrarrazões, REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as 

homenagens deste Juízo. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000965-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS MERCES OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

BRUNA RAMOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000965-30.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, portanto, proceda a exclusão do Advogado da União do presente 

feito, permanecendo tão somente o Procurador do INSS. Outrossim, 

considerando a juntada do laudo, CITE-SE o requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 

30 (trinta) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na c o n t e s t a ç ã o. Com a manifestação das partes 

ou decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita. 

Por fim, façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de 

antecipação dos efeitos da t u t e l a. I N T I M E M - S E. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito
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4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000735-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CECILIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000735-56.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOELY SENGER 01096989166 

EXECUTADO: MARLENE CECILIA DA SILVA Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que a executada fora 

devidamente citada e intimada, consoante ID nº. 10168258, não havendo 

que se falar em indicação de novo endereço pela exequente, porquanto é 

ônus da parte manter seu endereço atualizado nos autos (artigo 77, V, 

CPC). Ademais, vê-se que a devedora não comprovou o pagamento da 

dívida (ID nº. 11013682). Desse modo, intime-se a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens a penhora, nos termos do artigo 

829, § 2º do CPC, sob pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei nº. 

9.099/95). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002522-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002522-86.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVANEI JOAO DA SILVA 

EXECUTADO: JANICE RIBEIRO Vistos. Inobstante a petição de ID nº. 

14587947 noticiar a composição amigável entre as partes é certo que não 

fora encartado aos autos qualquer documento assinado pela requerida, de 

forma a demonstrar sua anuência aos termos do acordo mencionado. 

Desse modo, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a concordância da executada com os termos do alegado no 

pedido retro, sob pena de regular prosseguimento do feito. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

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

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

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD (ADVOGADO(A))

NEILOR RIBAS NOETZOLD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001725-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEILOR RIBAS NOETZOLD 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que o comprovante de residência de ID nº. 

13401876 não está em nome do postulante, e este não justificou tal fato. 

Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, sob pena de 

extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN ANA DAL ACQUA NERY (REQUERENTE)

JOSE ALTAIR NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002419-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIRIAN ANA DAL ACQUA 

NERY REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que a exordial não fora instruída 

com comprovante de residência em nome da parte autora. De se observar 

que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência 

para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta 

comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (ADVOGADO(A))

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002070-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, DECOLAR. COM LTDA. 

Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que a exordial 

não fora instruída com comprovante de residência em nome da parte 

autora. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os 

critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

comprovando seu domicílio nesta comarca, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 
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LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER 25 COMERCIO ELETRONICO DE OCULOS E ACESSORIOS S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000341-78.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI FERNANDES 

MODESTO DOS SANTOS REQUERIDO: SUPER 25 COMERCIO ELETRONICO 

DE OCULOS E ACESSORIOS S.A Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que o comprovante de residência de ID nº. 

13205996 não está em nome da parte postulante, e esta não justificou tal 

fato. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os 

critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

comprovando o domicílio de ambas as requerentes nesta comarca, sob 

pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBISON NERES (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRACIL MIGUEL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002279-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEBISON NERES REQUERIDO: 

MARCIO GRACIL MIGUEL & CIA LTDA - ME Vistos. Analisando detidamente 

o presente feito verifica-se que a exordial não fora instruída com 

comprovante de residência. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 

9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento das 

causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é 

um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. 

Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta comarca, cujo 

documento deverá estar em seu nome ou fato diverso ser justificado, sob 

pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN RODRIGUES HOMEM DE FREITAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001030-25.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JONATAN RODRIGUES 

HOMEM DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que não fora 

apresentado comprovante de residência em nome da parte autora, sendo 

certo que o documento de ID nº. 12886955 não tem o condão de fazer tal 

prova. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, sob pena 

de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCIELI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002349-28.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCIELI APARECIDA 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que o comprovante de residência 

de ID nº. 13954447 além de não ter sido apresentado em sua integralidade, 

não está em nome do postulante, e esta não justificou tal fato. Ademais, é 

certo que a declaração de ID nº. 13954407 não tem o condão de fazer tal 

prova. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, sob pena 

de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA RECHE SANTIAGO (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002437-66.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI APARECIDA RECHE 

SANTIAGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que o comprovante de residência 

de ID nº. Num. 13967199 - Pág. 2 não está em nome do postulante, e esta 

não justificou tal fato. Ademais, é certo que a declaração de ID nº. Num. 

13967199 - Pág. 2 não tem o condão de fazer tal prova. Desse modo, 

intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 
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LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002241-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRELUCIA LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que o comprovante de residência 

de ID nº. 13826871 - Pág. 3, além de não ter sido apresentado em sua 

integralidade, pondo em dúvida sua veracidade, não está em nome da 

postulante, e esta não justificou tal fato. Desse modo, intime-se a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o 

domicílio nesta comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010941-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA BISPO (EXEQUENTE)

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA (ADVOGADO(A))

SL MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010941-10.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RONALDO DA SILVA BISPO 

EXECUTADO: SL MOVEIS LTDA - ME Vistos. Analisando o acordo firmado 

entre as partes (ID nº. 15445159), vê-se que este põe fim ao presente 

feito, bem como ao cumprimento provisório de sentença em trâmite sob o 

nº. 1003409-70.2017.811.0007. Compulsando mencionado processo 

verifica-se a existência de montante penhorado vinculado (ID nº. 

14771599), não tendo as partes feito qualquer menção sobre tais valores. 

Desse modo, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a pretensa destinação ao importe penhorado. 

Após, voltem os autos concluso para julgamento. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003409-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA BISPO (EXEQUENTE)

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SL MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003409-70.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RONALDO DA SILVA BISPO 

EXECUTADO: SL MOVEIS LTDA - ME Vistos. Analisando o acordo firmado 

entre as partes (ID nº. 15445333), vê-se que este põe fim ao presente 

feito, bem como ao cumprimento de sentença em trâmite sob o nº. 

8010941-10.2016.811.0007. Compulsando o presente expediente 

verifica-se a existência de montante penhorado vinculado (ID nº. 

14771599), não tendo as partes feito qualquer menção sobre tais valores. 

Desse modo, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a pretensa destinação ao importe penhorado. 

Após, voltem os autos concluso para julgamento. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001115-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

JOSE RIBAMAR SANTOS MENDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001115-45.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE RIBAMAR SANTOS 

MENDES EXECUTADO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA 

LTDA - EPP Vistos. Inicialmente, certifique-se se o Juízo encontra-se 

garantido, em cumprimento ao disposto no Enunciado nº 117 do Fonaje. 

Caso positivo, intime-se a parte adversa para manifestar acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos concluso para julgamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011296-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALDANETE BECK SERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011296-20.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ALDANETE BECK SERRA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Inicialmente, certifique-se se o 

Juízo está garantido, já que a tempestividade dos embargos somente pode 

ser certificada se houver garantia do Juízo, em cumprimento ao disposto 

no Enunciado nº 117 do Fonaje. Em caso positivo, intime-se a parte 

adversa para manifestar acerca dos embargos à execução apresentados, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos concluso para 

julgamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010798-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS MOREIRA (EXEQUENTE)

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010798-21.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE DIAS MOREIRA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Intime-se a parte adversa para 

manifestar acerca dos embargos à execução apresentados, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, retornem os autos concluso para julgamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001246-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001246-54.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: ALIPIO MOREIRA DE SOUZA Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 15326726). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (REQUERENTE)

LOCI AZEVEDO CARDOSO (REQUERENTE)

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15641378, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 31133, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEIA PAULA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, do inteiro 

teor da juntada do ID nº 15461802, bem como para requerer o que 

entender adequado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE CARVALHO GHELLERE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002216-20.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRE LUIS DE CARVALHO 

GHELLERE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. A parte ré informa na 

petição de num. 15503562 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMATEK OBRA BRAZIL SERVICOS EM ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARLINE TRINDADE CARVALHO (REQUERENTE)

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003390-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA (REQUERENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003400-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR TEIXEIRA LOIOLA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003430-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATALIA DOS SANTOS FURINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001265-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA APARECIDA GERVASIO (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001265-26.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: ANDREA 

APARECIDA GERVASIO Vistos. Ante o teor da petição acostada no Id. 

num. 15568989, retifique-se a autuação processual para incluir DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA no polo ativo da execução. 

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

efetuar o pagamento do valor indicado no Id. num. 15568989, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIMEM-SE os credores OI S/A e DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem novo cálculo atualizado dos valores objeto de execução 

(multa e honorários), incluindo o valor da multa prevista no art. 523, § 1°, 

do CPC, que incidirá sobre o valor objeto de execução. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VENDRAMETTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAROLINA FALCO ALVES (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEISSON HENRIQUE KINAST (REQUERENTE)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 18 DE outubro 

de 2018, às 14h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVANICE DE SOUZA CAMPELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DA PENHA MULLER SANTOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 16:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MACIEL (REQUERENTE)

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010134-24.2015.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (ADVOGADO(A))

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR OLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010134-24.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: JULIO CESAR OLA Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 

11684710), contudo, se quedou inerte (ID nº. 13304263). Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010497-45.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (ADVOGADO(A))

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CORREIA DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010497-45.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: PAULO CORREIA DE MELO 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 

10953231), contudo, se quedou inerte (ID nº. 12085097). Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010938-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010938-55.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ANNA PAULA GOMES DE 

FREITAS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, ESTADO DE SAO PAULO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se 

depreende do petitório de ID nº. 11666475, a parte autora e a demandada 

BANCO ITAUCARD S.A entabularam acordo e pretendem sua 

homologação. A solução amigável do conflito está em consonância com a 

legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada 

entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO EM RELAÇÃO A REQUERIDA BANCO ITAUCARD S.A, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Indeferido o 

pedido constante do item 5 da avença em comento, uma vez que a 

providência não corresponde ao objeto do presente feito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Dispensada a intimação das partes e patronos, conforme art. 914 da 

CNGC/MT. Em que pese o petitório de ID nº. 12007691 em que o banco 

noticia o cumprimento do acordo e pugna pela extinção da ação, é fato 

que tal acordo fora firmado apenas entre a autora e o banco, havendo 

outras duas requeridas. Desse modo, intime-se a parte autora para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito em relação às demais 

requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de setembro de 2018. JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010919-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMBOROWSKI E DOMBOROWSKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente, para 

manifestar nos autos em dez dias, informando se possui interesse na 

efetivação da restrição e penhora dos veículos encontrados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE EUGENIA REZENDE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

PELMEX DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000330-83.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MICHELLE EUGENIA REZENDE 

SILVA REQUERIDO: PELMEX DA AMAZONIA LTDA, DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Inobstante a apresentação 

de contestação pela requerida PELMEX DA AMAZÔNIA LTDA (ID nº. 

5888920), vê-se que apesar de devidamente citada e intimada (ID nº. 

6667157) esta não compareceu a sessão de conciliação realizada (ID nº. 

5889525), tampouco justificou sua ausência. Desse modo, forçoso faz-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 28 de 871



reconhecer a revelia da referida demandada, nos termos do artigo 20 da 

Lei nº. 9.099/95, Enunciado 78 do FONAJE e artigo 344 do CPC, que 

dispõem: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de 

resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da 

parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Portanto, decreto a revelia da requerida PELMEX DA AMAZÔNIA LTDA. 

Passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do CPC. I 

– Preliminar de ilegitimidade passiva da ré City Lar Tratando-se de relação 

de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é 

objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do 

que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo os dois fornecedores responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. II – Mérito 

No mérito afirma a parte autora que no dia 29/04/2016 adquiriu junto à loja 

City Lar uma cama box PELMEX CJ BOX TOP BAMBU PROLA, fabricada 

pela Pelmex da Amazônia LTDA, tendo pago o importe de R$ 1.299,45 (mil 

duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). Assevera 

que em setembro de 2016 e, portanto, dentro a garantia de um ano, o 

produto começou a apresentar defeito, soltando a madeira do conjunto 

box, razão pela qual aos 30/09/2016 enviou um e-mail para a fabricante, 

tendo sido orientada a comparecer perante a vendedora. Em contato com 

a revendedora fora informada que a responsabilidade era da fabricante, 

bem como que eles encaminhariam o caso a eles, contudo, não obteve 

qualquer resposta. Ainda, salienta que socorreu-se ao PROCON de Alta 

Floresta/MT, porém não teve a solicitação atendida. In casu, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Assinale-se, que, objetivando essencialmente o restabelecimento do 

equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou a intervir no 

mercado consumerista, com os julgadores passando a deter poderes 

especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais avultam, por 

exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a 

desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício de cláusulas 

abusivas, com presunção, até prova em contrário, da responsabilidade do 

fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. A 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual no momento em que 

anexou aos autos a comprovante da compra do produto ID n.º 4792754 - 

Pág. 12, bem como dos e-mails enviados a fabricante relatando o problema 

(ID nº. 4792754 - Pág. 13/15) além da reclamação prévia no PROCON, ID 

n.º 4792757, atendendo ao que dispõe o artigo 373, inciso I do CPC. A 

requerida City Lar não se insurgiu contra o defeito do produto, limitando-se 

a atribuir a responsabilidade da fabricante, que, apesar da revelia 

decretada, defendeu o desconhecimento do problema da autora bem como 

a inexistência de dano a ser indenizado. A cama adquirida pela parte 

autora irrefragavelmente não possuía a qualidade que dela se esperava, 

nada obstante o dever jurídico do fornecedor de vender produtos com 

padrões de durabilidade, excelência e segurança, na exata dicção do art. 

4.º III do CDC. O produto em questão ocupa a qualidade de produto 

essencial na vida moderna, fato que importaria o direito subjetivo da autora 

de exigir já no primeiro defeito verificado a troca imediata do produto ou 

adoção das alternativas previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC, e o direito 

do autor é contemplado no § 3.º do artigo supracitado. Assim, a 

recalcitrância do fabricante e do fornecedor em solucionar o empasse vai 

de encontro ao que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, 

mormente o disposto no artigo 6º, incisos IV, VI e VIII, combinado com o 

artigo 18 do mesmo referido legal. Deste modo, o dano moral restou 

devidamente configurado pela resistência das requeridas em atender 

prontamente a pretensão do consumidor com a devolução do valor pago 

ou a troca do produto, retardando indevida e injustificadamente o dever 

jurídico definido no CDC. Situação desenhada no instrumento da demanda 

que encerra tribulação espiritual, já que ficou desprovido o consumidor de 

bem imprescindível à rotina diária. Ademais, além de não terem 

solucionado o imbróglio tão logo foram acionados, a inércia persistiu 

mesmo após reclamação no PROCON, demonstrando total descaso com o 

consumidor. Em matéria de defeito no produto, tratando-se de relação 

norteada pelo CDC, as várias idas do consumidor a loja delineiam o 

descaso do fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de 

reparar decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se 

o consumidor obrigado a implorar pela resolução do problema, ou 

socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. Referida 

conduta de desídia, que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a 

configurar o dano moral e impor a consequente obrigação de indenizar. 

Nesse sentido: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA 

DE COLCHÃO E CAMA BOX BAÚ. VÍCIO DO PRODUTO PROVADO. 

Considerando que a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, e 

caracterizado o vício do produto, colchão e cama box baú com defeito, 

corolário lógico é a condenação das demandadas, solidariamente, a 

ressarcir à demandante no valor por ela desembolsado (inteligência do art. 

18, caput, e inciso II, do CDC). Mantida a decisão condenatória pelos 

danos morais, uma vez que os constrangimentos e as frustrações 

sofridas pela autora, que adquiriu produtos novos, sendo que durante o 

prazo contratual e legal eles passaram a apresentar reiterados problemas, 

ocasionando diversos transtornos à demandante que ultrapassam o mero 

dissabor, isso leva à concessão de indenização por danos morais, pois 

caracterizada ofensa a direitos da personalidade. (...) . Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70075563544, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

07/12/2017). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. (...) VÍCIO NO 

PRODUTO (CAMA BOX). PRODUTO ESSENCIAL. VÍCIO NÃO SANADO. 

CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS EM CONCRETO. QUANTUM MINORADO. (...) Com relação 

ao mérito, restou incontroversa a aquisição do produto (cama box) pela 

autora no estabelecimento da ré MAGAZINE LUIZA, bem como que este 

apresentou defeito dentro do prazo da garantia. Sendo assim, deve ser 

mantida a condenação das rés ao pagamento de R$ 2.182,50, valor pago 

pelo bem, à autora (fls. 43/57). Com relação aos danos morais, estes 

restam configurados em concreto, haja vista o caráter punitivo da 

indenização a tal título e o fato de a autora ter sido privada do uso pleno 

de bem essencial por longo período, tendo que utilizar sua cama apoiada 

sobre tijolos (fl.41/42) ante o descaso da ré. (...). SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005786124, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 22/03/2016). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NO BOX BAÚ DE CAMA, 

OCORRIDO POUCO DEPOIS DE UM MÊS DA COMPRA. DEVOLUÇÃO DO 

VALOR PAGO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, 

EM FACE DAS DIVERSAS TENTATIVAS EMPREENDIDAS PELA AUTORA 

NO SENTIDO DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO, 

TODAS SEM ÊXITO, E PELA PRÓPRIA NATUREZA DO PRODUTO. 

DESCASO E DESRESPEITO AO CONSUMIDOR EVIDENCIADOS. (...). 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71005812656, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2015). Vale anotar que o 

consumidor que goza da garantia de ter produtos com padrões adequados 

de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, na exata dicção do 

art. 4º, II, “d” do Código Consumerista. Assim, não tendo a ré comprovado 

que o defeito decorreu de mau uso, conclui-se que a parte autora faz jus 

à devolução do montante pago, nos termos do artigo 18, § 1º, II, do CDC, 

conforme optado. Entretanto, ao contrário do que pretende a autora não 

há que se falar em restituição do montante na forma dobrada, dada a 

ausência de previsão legal. No tocante aos danos morais, deve-se 

observar que os fatos narrados na inicial, por si só, geraram 

constrangimentos à parte autora, de forma a caracterizar o referido dano 

imaterial, que no caso é in re ipsa, uma vez que se encontra ínsito na 

própria conduta perpetrada pelas rés, violando-se inclusive a boa-fé, 

consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. Ressaltasse o varejista é 

igualmente responsável pelo vício do produto e a fabricante também 

culpada pela falha na prestação dos serviços da loja e vice-versa, nos 

termo do art. 18, caput do Código de Defesa do Consumidor. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Ademais, tendo em vista que a relação jurídica consubstanciada entre as 

partes é tipicamente de consumo, considera-se que, constatado o defeito 
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no produto e não resolvido o problema, satisfatoriamente e em prazo 

razoável, o dano moral se faz presente e impõe o dever de indenizar. O 

valor pretendido pela autora, formulado na exordial no total de R$ 3.400,00 

(três mil e quatrocentos reais) se demonstra razoável, em razão da 

essencialidade da cama para os consumidores, que atinge os efeitos 

pedagógicos nas rés sem causar enriquecimento ilícito da parte autora. III - 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para 

condenar as rés solidariamente a: a) pagarem à parte autora a importância 

de R$ 3.400,0 (três mil e quatrocentos reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). b) pagarem para o reclamante a importância de R$ 

1.299,45 (mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação (artigo 405 CC). Em tempo, determino a 

devolução do produto então adquirido pela autora às requeridas, caso 

ainda não o tenha feito, a expensas das demandadas, que deverão, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos o código de autorização da 

postagem. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

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

Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010972-64.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (ADVOGADO(A))

CELIA PARO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO JOSE LEMOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010972-64.2015.8.11.0007 REQUERENTE: CELIA PARO LOPES 

REQUERIDO: SEBASTIAO JOSE LEMOS DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que a lide envolve 

contratação de pedreiro (pessoa física) para construção de barracão, 

tendo o requerido atuado diretamente na obra, consoante demonstra o 

contrato de ID nº. 1804941. O artigo 652, inciso III, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, encerra disposição no sentido de que compete às Varas 

da Justiça do Trabalho conciliar e julgar “os dissídios resultantes de 

contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice”. 

Ainda, a partir da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 114 da 

Constituição Federal, resta claro que é da Justiça do Trabalho a 

competência para conciliação e o julgamento de todas as questões 

decorrentes da relação de trabalho e não somente as decorrentes da 

relação de emprego. Nessa senda, eis os entendimentos jurisprudenciais 

que colaciono: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. CONTRATO 

DE EMPREITADA. DEMANDADO QUE ATUOU DE FORMA DIRETA E 

PESSOAL NA REALIZAÇÃO DA OBRA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 18 DAS TURMAS 

RECURSAIS E DO ART. 652, INCISO III, DA CLT.SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

CONFIRMADA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007616030, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Redator: , 

Julgado em 18/05/2018). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA 

DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPREITADA. DECLARAÇÃO COM 

INDICAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS PELA RÉ. ATIVIDADE EXERCIDA 

PESSOALMENTE PELO CONTRATADO, OPERÁRIO OU ARTÍFICE. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 

114, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 652, “A”, III, CLT E 

SÚMULA 18 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. CASO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ARTIGO 51 DA 

LEI Nº 9.099/95. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O 

RECURSO. (Recurso Cível Nº 71007560543, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher. Julgado em 27/04/2018). 

Desde já consigno que embora o contrato firmado entre as partes tenha 

sido intitulado como “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE 

CONSTRUÇÃO E OUTRAS AVENÇAS” trata-se de um contrato de 

empreita, porquanto exigia uma obrigação de resultado do construtor, nos 

moldes do que estabelece os artigos 610 e seguintes do Código Civil. 

Constatada a incompetência deste juízo para julgamento do feito, a 

extinção da ação é à medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, 

inciso II, da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003506-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COUGO SOARES (REQUERENTE)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO (ADVOGADO(A))

DANIEL CIDRAO FROTA (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGUES PARENTE (ADVOGADO(A))

NELSON BRUNO DO REGO VALENCA (ADVOGADO(A))

G2PTV PRODUCOES E EVENTOS LTDA (REQUERIDO)

RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003506-70.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON COUGO SOARES 

REQUERIDO: G2PTV PRODUCOES E EVENTOS LTDA, RADIO E TELEVISAO 

BANDEIRANTES S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora desiste da ação, consoante 

se verifica do termo de audiência de conciliação de ID nº. 14974235, o que 

independe da anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 90 

do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos do artigo 915, da 

CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

MARCOS JOSE PILGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

CATERPILLAR BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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1000867-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS JOSE PILGER 
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REQUERIDO: CATERPILLAR BRASIL LTDA, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA. Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida não apresentou 

contrarrazões recursais, apesar de intimada, REMETAM-SE os autos para 

a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001139-10.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão retro. Conforme preconiza o 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será 

efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse 

sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – 

FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo, apesar de intimada 

regularmente. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intimem-se. Após, certifique o trânsito em julgado e 

adote as providências necessárias visando o recolhimento das custas 

processuais, de acordo com as recomendações da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011054-61.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

RODRIGO GRANEMANN ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011054-61.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RODRIGO GRANEMANN 

ARAUJO EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

frutífero o bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo ou do depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 

142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária 

oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência 

do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Às providências. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003167-14.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Analisando os autos verifico 

que a parte devedora requereu o parcelamento do débito, com fundamento 

no artigo 916 do CPC. Vê-se que a parte exequente discorda do 

parcelamento da dívida, com fundamento no artigo 916, §7º do CPC 

(evento nº 15593086), pugnando pelo levantamento do montante 

depositado judicialmente e prosseguimento do feito quanto ao débito 

remanescente. É importante registrar que tenho adotado o entendimento 

de admissibilidade do instituto do parcelamento do débito perante o Juizado 

Especial Cível, inclusive na fase de execução de sentença, desde que 

com a anuência do credor, visando não afrontar os critérios da celeridade 

processual e da simplicidade. No caso em apreço, ante a discordância da 

parte credora, INDEFIRO o pedido de parcelamento do débito e determino a 

imediata INTIMAÇÃO do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor remanescente da dívida descrito no Id 

nº15593086, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo 

do valor executado, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE 

e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso. Em relação ao valor depositado judicialmente pelo 

devedor, em cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte devedora 

para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 02 dias. 

Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e observado o 

prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro mencionado, 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Por fim, RETIFIQUE-SE a autuação do 

feito para cumprimento de sentença. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERILAINE GUNS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001553-71.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ERILAINE GUNS DE ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida e a credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta para transferência do valor, conforme consta no 

evento nº. 15586185. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º do 

Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte 

devedora para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 

02 dias. Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e 

observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro 

mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor da parte credora, observando os dados 

bancários fornecidos. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011132-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES (EXEQUENTE)

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011132-55.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTONIO TAVARES 

EXECUTADO: ELIAS BARBOSA DA SILVA Vistos. INDEFIRO o pedido 

formulado pelo exequente de pesquisa ao Sistema INFOJUD, uma vez que, 

por ser uma medida que visa o fornecimento de dados e declarações 

sigilosas do contribuinte, deve ser adotada como medida excepcional, a 

ser cuidadosamente analisada caso a caso. De fato, deve-se averiguar a 

preexistência de provas a indicar a premente necessidade de tomada 

dessa diligência por parte do Juízo, o interesse público que envolve a 

questão e, em especial, a demonstração de que a parte interessada em 

conhecer dessas informações tomou todas as providências possíveis, 

que estiveram ao seu alcance, no sentido de conseguir informações 

acerca da existência de bens em nome do executado, o que não ocorreu 

no caso concreto. Ademais, a diligência pretendida pelo credor não 

coaduna com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo 

com os princípios da celeridade e da simplicidade. Assim, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar nos autos, em dez dias, indicando bens 

do executado passíveis de penhora, sob pena de extinção da ação. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

DIEGO REIS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003194-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO REIS GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Recebo o pleito de emenda à inicial 

aportado no ID n.º 15282844. Trata-se de pedido de tutela provisória 

formulado na petição inicial em face do BANCO PAN S.A., objetivando a 

baixa de restrição veicular, ao argumento de que o veículo é financiado e 

encontra-se com as parcelas em dia, porém, o requerido manteve a 

mencionada restrição. A fim de comprovar o direito pleiteado, o autor 

juntou aos autos imagem da tela sistêmica do banco requerido, bem como 

documento de consulta do veículo extraído do site do DETRAN, onde 

consta impedimento judicial para o referido veículo. Pois bem. O artigo 294 

do NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 

300 do NCPC. No caso em tela, verifico ausente um dos requisitos que 

enseja a concessão da medida liminar pleiteada consistente na 

probabilidade do direito, razão porque deve ser indeferida a tutela de 

urgência. De fato, a probabilidade do direito, por ora, é inexistente, eis que 

conforme extrato juntado pelo autor e extraído do site do DETRAN, o 

referido veículo encontra-se com “IMPEDIMENTO JUDICIAL”, não 

mencionando na inicial qual a origem do referido impedimento. Assim, 

ausente a probabilidade do direito, há de ser indeferido o pedido de tutela 

de urgência. Saliento que tal medida tem caráter de reversibilidade, 

podendo, a qualquer momento, ser modificada, caso sejam trazidos novos 

elementos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores. 

Considerando que não haverá tempo hábil para intimação da parte 

requerida, DETERMINO que seja redesignada a audiência de conciliação 

para data posterior. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 1 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001426-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANDRADE FRASSETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001426-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON ANDRADE 

FRASSETO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC. I – Preliminares a) Ausência de interesse processual alegado pelo 

Estado de Mato Grosso Defende o requerido Estado de Mato Grosso que a 

Constituição Federal trouxe o direito a saúde como um direito social, 

devendo ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, 

realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo. 

Assim, alega que a autora padece de interesse processual porquanto a 

pretensão autoral não está albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Entretanto, consigno que na lição de Nelson Nery Junior “existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). 

Impende anotar que o direito à saúde é inerente ao direito à vida e abrange 

a saúde física e mental, devendo ser proporcionado por meio de políticas 

de tratamento e de prevenção, assistência médica, psicológica e jurídica 

por todos os entes da federação. Nesse sentido, as políticas públicas 

destinadas a implementação do referido direito devem gerar proteção 

suficiente e eficiente e por se tratar de um dever do Estado não podem ser 

negadas ou negligenciadas sob a alegação de a pretensão individual da 

parte autora não tem previsão jurídica. No caso vertente, demonstrada a 

resistência dos requeridos na prestação do direito fundamental à saúde 

da parte autora, não há que se falar em ausência de interesse processual, 

de modo que afasto a preliminar arguida. b) Ilegitimidade passiva do 

Município de Alta Floresta/MT. Compete à União, aos Estados e aos 

Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à 

vida dos cidadãos, conforme regra expressa do artigo 196 da Constituição 

Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 
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de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação”. O termo Estado, aqui, 

deve ser compreendido de forma ampla, abrangendo a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os municípios, afigurando-se a garantia à saúde uma 

obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas 

públicas que implementem este direito social. Desta forma, tal solidariedade 

permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o 

cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, 

independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público 

de saúde. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. II - Mérito No mérito 

verifica-se ser o autor portador de paraplegia flácida secundária a trauma 

raquimedular por projétil de arma de fogo, diagnosticado com CID 10 G 

82.0 paraplegia flácida; CID 10 N 31.9 - Disfunção neuromuscular não 

especificada da bexiga; CID 10 K 59.2 - Cólon neurogênico não 

classificado em outra parte; CID 10 N 35.0 - Estenose uretral 

pós-traumática; CID 10 M 61.0 - Miosite ossificante traumática; CID 10 R 

52.2 - Outra dor crônica. Ainda, que realiza acompanhamento médico na 

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, em Brasília/DF, razão pela qual 

necessita de passagens aéreas com acompanhante a fim de dar 

prosseguimento ao tratamento. Teve negado o cadastramento no TFD sob 

o argumento de que o tratamento pleiteado é disponibilizado pelo Hospital 

Geral Universitário em Cuiabá/MT, o que fora confirmado pela equipe do 

NAT em parecer de ID nº. 13483687. Por tal motivo foram solicitados 

esclarecimentos aos requeridos quanto ao s serviços prestados no 

Estado de Mato Grosso, contudo, estes se quedaram silentes, razão pela 

qual a liminar fora concedida. Vale frisar que os documentos 

apresentados pelo autor, mormente aqueles de inseridos no ID nº. 

13205996, demonstram a necessidade do tratamento, a ser realizado na 

cidade de Brasília/DF. Constitui afronta ao direito do cidadão a negativa do 

Poder Público em custear ao paciente e seu acompanhante, na toada da 

orientação médica, as passagens aéreas necessárias para o seu 

deslocamento visando realizar o tratamento de saúde adequado, máxime 

quando a saúde constitui direito e garantia fundamental do indivíduo, que 

não pode ser renunciada pela Administração Pública. Ora, compete à 

União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos 

fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra 

expressa do art. 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.”. O termo Estado, aqui, deve ser compreendido de forma 

ampla, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 

afigurando-se a garantia à saúde uma obrigação solidária de todos estes 

entes, que devem promover políticas públicas que implementem este direito 

social. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em 

conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos 

entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do 

serviço público de saúde. Nesse sentido, eis o entendimento do TJMT que 

colaciono: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

REJEITADA - CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - 

PASSAGENS - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. O Estado - assim 

entendidos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os 

Municípios - é responsável pelo provimento de condições ao exercício do 

direito à saúde. Em se tratando de direito à vida, que é o bem maior da 

pessoa, não pode o ente estatal negar o provimento dos meios 

necessários ao tratamento de pessoa portadora de moléstia grave. Não é 

devida a condenação do Município em pagamento de honorários 

advocatícios em favor da Defensoria Pública. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - TRATAMENTO 

MÉDICO - PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL - NECESSIDADE 

COMPROVADA - PASSAGEM AÉREA - OBRIGAÇÃO DOS ENTES 

PÚBLICOS - HONORÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tratando-se de tratamento 

realizado pelo Sistema Único de Saúde, a responsabilidade da União, dos 

Estados e dos Municípios e solidária. É dever do Estado, à luz do artigo 

196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à 

saúde, constituindo o fornecimento de passagens aéreas, uma de suas 

vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista 

para tanto. Comprovada a necessidade do tratamento médico em hospital 

especializado, fora do domicílio, bem assim a recusa dos entes públicos 

de provê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.Com o advento 

da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram 

estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão 

pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência. (Apelação / 

Remessa Necessária 53361/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016). (Destaquei). Não há que se falar em 

ausência de comprovação da necessidade do tratamento no Hospital 

Sarah, em Brasília/DF, uma vez que além de não ter o condão de ensejar a 

improcedência da demanda, é certo que o autor já realiza o tratamento 

médico no aludido município desde o início do corrente ano sendo 

completamente descabida a interrupção do tratamento. Sobre o assunto, 

colaciono os seguintes julgados, também do TJMT: APELAÇÃO — 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — Tratamento FORA 

DE DOMICÍLIO (TFD) — DOENÇA RECONHECIDAMENTE GRAVE — 

INTERRUPÇÃO DO Tratamento — INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE 

TRANSPORTE AÉREO — NECESSIDADE — Inadmissível é a interrupção de 

Tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de apresentar 

neoplasia maligna do reto (CID 10 C20). Além do mais, cuida-se de 

Tratamento iniciado há muito tempo, de modo que a interrupção poderia 

causar danos irreparáveis. O transporte aéreo para Tratamento Fora de 

Domicílio (TFD) somente será permitido com a comprovação de que o 

estado de saúde do paciente o impede de locomover-se por transporte 

terrestre, ou que a demora deste resulte em risco máximo à saúde. (...). 

(Ap 43217/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 

04/09/2017). MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO – REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – APELAÇÃO – 

PENDÊNCIA DE REMESSA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL – LIMINAR 

DEFERIDA – FORNECIMENTO DE tratamento FORA DE DOMICÍLIO (TDF) – 

DOENÇA DE NATUREZA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA) – 

BARRETOS/SP – HOSPITAL DE REFERÊNCIA – INVIABILIDADE DA 

INTERRUPÇÃO DO tratamento – PRETENSÃO EM HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS 

COM O ADVENTO DA N. EC 80/2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS 

PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA MAGISTRATURA – 

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. (...) Inadmissível é a interrupção 

de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de apresentar 

câncer de mama. Além do mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito 

tempo, e a interrupção poderia causar danos irreparáveis. (...) (CauInom 

147832/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, 

Publicado no DJE 30/05/2016). Importante registrar que o direito da parte 

autora decorre, ainda, do princípio constitucional da igualdade consagrado 

no art. 5º, caput, da Constituição Federal, não podendo o ente federado 

conceder o transporte somente para “alguns” por mera liberalidade. Com 

efeito, o Município não pode erguer barreiras burocráticas, ensejando 

obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão, 

notadamente na hipótese dos autos, em que a parte autora necessita das 

passagens para a realização do tratamento e ter uma vida digna e 

saudável, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Portanto, tendo sido comprovada a existência da moléstia, bem como o 

pedido administrativo e obrigação da realização do tratamento na cidade 

de Barretos/SP e necessidade de um acompanhante a autora, é devido o 

transporte aéreo, conforme orientação médica, a ser suportado pelo 

requerido. Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral a fim de confirmar a tutela 

provisória deferida no ID n.º 13970138, e determinar que o Município de 

Alta Floresta/MT e o Estado de Mato Grosso/MT forneçam o transporte 

aéreo à parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta/MT para 

Brasília/SP (ida e volta), para fim de tratamento de saúde no Hospital 

Sarah, sempre que haja necessidade de deslocamento, em meio de 

transporte aéreo, mediante prévio requerimento com no mínimo 05 (cinco) 

dias de antecedência, sob pena de multa bloqueio eletrônico do valor 

necessário à aquisição das passagens aéreas, com a ressalva de que o 

valor dos desembolsos a ser realizados pelo requerido fica limitado a 60 

salários mínimos (artigo 2º da Lei nº. 12.153/09). Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95, c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 
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necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VERISSIMO DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001002-57.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SAMUEL VERISSIMO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Inépcia da Inicial – Comprovação do 

domicílio A parte requerida aduz a inépcia da inicial sob o argumento de 

que o autor não comprovou seu domicílio nesta comarca, entretanto, vê-se 

que falha fora sanada, conforme documento de ID nº. 14557326, razão 

pela qual afasto a preliminar arguida. b) Ausência de “interesse de agir” 

Alega a requerida que não fora procurada pelo autor na seara extrajudicial 

para solução do imbróglio. Defende que a falta de requerimento 

administrativo para solução do empasse retira o interesse de agir do autor, 

porquanto inexistente resistência da ré. A título de elucidação, vale 

colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o assunto: “Interesse 

processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco “interesse 

de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além de constituir-se em 

velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi modificou o nomen 

iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 1973 modificou o 

nomen iuris “interesse de agir” para interesse processual. Desde então 

ninguém mais fala em desquite. Nada justifica manter-se o velho e ilegal 

nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter significado processual e 

extraprocessual, ao passo que “interesse processual” significa, 

univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual (Nery. 

Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do 

ponto de vista prático. Verifica-se interesse processual quando o direito 

tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g, pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu a pretensão do autor).” (Nery Junior, 

Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa 

Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No caso vertente, a parte autora 

trouxe aos autos documentos que comprovam sua alegação de que teve o 

nome inserido em cadastro de inadimplente em razão de dívida que 

discorda, demonstrando o interesse processual para a causa. Ademais, é 

certo que a ausência de requerimento administrativo pela parte autora 

para solução do conflito extrajudicialmente, por si só, não lhe retira o 

interesse processual, sob pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao 

Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição 

Federal. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). 

Afasto a preliminar arguida. II - Mérito No mérito, afirma o autor que em 

data não mencionada abriu conta salário junto a instituição financeira, 

entretanto, depois de sair do emprego não realizou movimentações. 

Assevera que teve o nome inserido em cadastro de inadimplente pelo réu 

e ao solicitar informações sobre a dívida fora informado que esta advinha 

das tarifas administrativas não pagas. Entende que a cobrança é indevida 

e a anotação irregular, pugnando pela declaração de inexistência do 

débito e indenização por dano moral. Por seu turno o banco afirma que a 

dívida é legítima uma vez que as tarifas são devidas, independente da 

movimentação da conta, alegando que não há dano a ser reparado. 

Analisando os autos verifica-se a inexistência de qualquer documento que 

comprove a relação jurídica havida entre as partes. Ainda que o autor 

afirme que um dia abriu uma conta junto ao Banco Bradesco, não se tem 

informações de quando o fora feito. Entrementes, não restou informado a 

data do débito e seu detalhamento, não podendo se afirmar, de forma 

exime de dúvida que tendo sido contraída, a dívida ainda seja exigível. 

Outrossim, importante salientar que os fatos narrados à inicial do autor 

poderiam ser facilmente postos em terra com a apresentação de extratos 

periódicos comprovando a utilização regular dos serviços, o que não 

ocorreu. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 373 do Código de 

Processo Civil prevê que o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, para provar 

os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Dessa 

forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato 

constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Assim, tenho que a situação em exame não 

demanda maiores considerações, haja vista que resta plenamente 

configurado a má prestação de serviços da empresa ré, pois na qualidade 

de prestadores desses serviços, devem conferir a identidade de quem 

está realizando qualquer tipo de operação bancária, o que não ocorreu no 

presento caso, causando assim prejuízos financeiros a parte autora com 

a inclusão indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Aliás, este é o entendimento esposado por nossa Egrégia Turma Recursal: 

“BANCO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

SERVIÇO CONTRATADO POR TERCEIRO - FRAUDE - DANO MORAL PURO 

- MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Compete à instituição 

financeira a obrigação de conferir a titularidade dos documentos 

apresentados para contratação de serviços. A falta de cautela que facilita 

a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros, cujo valor deve ser fixado de acordo com a 

gravidade da lesão e a extensão do dano. 2 - Os danos morais 

decorrentes da inscrição indevida são presumíveis, prescindindo de 

prova. Dano moral evidenciado na espécie, com indenização corretamente 

quantificada. 3 - Mantém-se o valor da indenização por danos morais 

R$-5.000,00 -, quando proporcional e razoável. 4 - Recurso conhecido e 

não provido. (RI 2400/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/12/2012, Publicado no DJE 

07/01/2013)”. Entretanto, no presente caso não há que se falar em dano 

moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a parte 

autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome, inclusive preexistentes à discutida na lide. Na 

toada do extrato apresentado pelo autor em ID nº. 12597027 evola-se que 
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a inscrição objeto do presente feito fora disponibilizada pela requerida aos 

21/06/2015. Mencionado documento indica ainda outras duas negativação 

em nome do autor, disponíveis posteriormente, respectivamente nos 

meses de julho e agosto de 2015. Ocorre que foi realizado em Gabinete 

consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restando 

comprovada a existência de outras SEIS negativações, sendo três 

anteriores e três posteriores à inscrição discutida na lide, conforme 

extrato que acompanha a sentença. Impende anotar que efetuada busca 

com o uso do CPF da demandante junto ao sistema PJE não constatou-se 

a existência de outras ações visando a declaração de ilegitimidade dos 

apontamentos constantes do extrato objeto pelo juízo, presumindo-se, 

portanto, válidos. In casu, aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, que afasta a 

possibilidade de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, 

estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Diante de tal 

prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte nos 

cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada. Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência 

que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada como indevida a inscrição do 

nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o 

dano moral, no caso concreto, em razão da existência de inscrições 

prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 19/04/2018). No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. Desse modo, tenho que a parte autora merece incorrer nas 

penalidades decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no 

caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra texto 

expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a litigar 

contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e que 

autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do 

CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III 

– Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 97,90 (noventa e 

sete reais e noventa centavos), apontado pelo BANCO BRADESCO S/A, 

objeto da negativação de ID nº. 12597027; Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral, nos termos do artigo 487, I, do CPC c.c a 

Súmula 385 do STJ. Em decorrência do reconhecimento da litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como ao 

pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que 

fixo no montante de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000868-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE PEREIRA VIANA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS 

AVENIDA LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Mérito Aduz o auto ter 

efetuado uma compra junto as LOJAS AVENIDA em junho de 2017, no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), parcelado em cinco vezes, tendo 

os pagamentos sido efetuados na referida loja mensalmente. Afirma que 

aos 02/02/2018 teve o nome inserido pela ré CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES em cadastro de inadimplente em razão 

de débito no importe de R$ 53,65 (cinquenta e três reais e sessenta e 

cinco centavos), os quais, consoante constam da fatura que apresentou, 

correspondem a serviços de assistências, anuidades, seguros e afins, 

que jamais foram esclarecidos tampouco utilizados pelo autor, apontando 

a ocorrência de venda casada. Pugna pela declaração de inexistência do 

débito lançado em seu nome e indenização por dano moral em decorrência 

da inscrição em cadastro de inadimplente. Por seu turno as rés afirmam 

em contestação única que disponibilizam aos seus clientes cartão com 

inúmeras vantagens para compras dentro de suas lojas, o qual fora 

contratado pela parte autora, com tarifa de anuidade. Trata-se de um 

contrato de adesão do “Cartão Club Mais”, com a contratação dos seguros 

“PROTEÇÃO DA SORTE”, “ASSISTENCIA CASA MAIS” e “CLUB+ SAUDE”, 

autorizando a cobrança mensal dos valores destes, de R$ 3,99 (três reais 

e noventa e nove centavos), R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove 

centavos), e R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), em suas 

faturas. Defendem a inexistência de falha na prestação de serviços e 

anexam aos autos os termos de adesão mencionados assinados pela 

parte autora, requerendo ao fim a improcedência da ação, e pedido 

contraposto para condenação da autora ao pagamento do importe de R$ 

90,56 (noventa reais e cinquenta e seis centavos). Sobre as telas 

sistêmicas apresentadas, a contestação indicou: “(...) Primeiramente, 

acompanhando as faturas que seguem anexas, juntamente com esta que 

se colaciona, verifica-se que, o pagamento acima, realizado em 

06/11/2017, no valor de R$110,00 (cento e dez reais), refere-se à fatura 

anterior, onde o Autor quita a última parcela da compra realizada por ele. 

(...) Dessa forma, a fatura acima, com vencimento em 10/12/2017, foi 

composta pela tarifa de anuidade e seguro contratado, totalizando o valor 

de R$15,24 (quinze reais e vinte e quatro centavos) (....). ” (Destaquei). 

Desse modo, embora a jurisprudência majoritária defenda que as telas 

sistêmicas não possui força probante, analisando a tese defensiva das 

requeridas, verifica-se que o autor efetuou uma compra parcelada, cuja 

quitação do pagamento se deu aos 06/11/2017. Apesar de a inscrição em 

rol de inadimplentes apontar que em 10/12/2017 o autor devia à CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES o importe de R$ 53,65 (cinquenta e 

três reais e sessenta e cinco centavos), as requeridas afirmam que na 

referida data o autor acumulava um débito de R$15,24 (quinze reais e 

vinte e quatro centavos). Desse modo, tenho que a ré não se desincumbiu 

do ônus que lhe incumbe de comprovar a origem do débito. Ademais, 

analisando os contratos também inseridos no bojo da contestação, não se 

vislumbra a contratação dos serviços a título de seguro, uma vez que o 

termo de adesão elaborado pela loja requerida está em total 

desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor, já que inclui 

nele termos com letras minúsculas, que sequer pode ser lido com zoom do 

computador, diante da falta de nitidez do documento. Impende anotar que o 

Código de Defesa do Consumidor dispõe: “Art. 54. [...] § 3° Os contratos 

de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 

ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 

doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.”. A letra do 

contrato realmente está em desconformidade com o CDC e não demonstra 

a aquisição de seguros pela autora, devendo ser declarados inexistência 

dos débitos advindos dessa cobrança. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 
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conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarada em decisão de ID nº. 12485038. As 

demandadas não comprovaram satisfatoriamente a contratação dos 

serviços a título de seguro e ainda anexou aos autos um termo de adesão 

que não está de acordo com os termos do CDC, tornando a cobrança 

indevida. Ademais, não restou demonstrado que a parte autora possuía a 

real intenção de contratar os seguros mencionados pelas requeridas, sem 

receber os devidos esclarecimentos antes de assinar o Termo de Adesão, 

genérico e impreciso, no qual autorizava a cobrança dos prêmios de tais 

seguros. Consigno que comungo do entendimento de que esse tipo de 

serviço oferecido na fatura do cartão dos consumidores a título de 

“seguro” é meio de enriquecimento ilícito, pois não existe utilidade clara, a 

não ser o ganho fácil por parte de fornecedores que criam esses 

produtos diante do lucro simplificado. Com efeito, os argumentos da parte 

ré quanto à veracidade, adequação e suficiência das informações 

prestadas aos consumidores não se coadunam com a prova produzida, 

porquanto devidamente demonstrada a abusividade da prática adotada de 

prestar informação equivocada ou omitir informação relevante e, ainda, 

realizar a cobrança de serviço não contratado efetivamente (seguro). 

Como é cediço, nas relações de consumo, além da observância do 

princípio da boa-fé objetiva, impõe-se respeitar o princípio da 

transparência e do direito à informação, veiculados nos artigos 6º, inciso 

III, e 31, caput, do CDC, verbis: “Art. 6º - São direitos básicos do 

consumidor: [...]. III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem.” “Art. 31. A oferta e apresentação 

de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores.” Ademais, o art. 51, inciso IV, do 

CDC, também dispõe acerca da nulidade das cláusulas contratuais 

referentes ao fornecimento de produtos ou serviços que “coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade.” Nessa senda, tenho que a cobrança é indevida, 

bem como a inscrição em cadastro de inadimplente. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). A Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade 

de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo 

que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. O documento de ID nº. 12462713 

demonstra a inexistência de outro apontamento em nome do autor, o que é 

corroborado pelo extrato obtido em consulta efetuada em gabinete por 

este juízo (documento incluso) junto ao sítio eletrônico do CDL 

SPC/SERASA de Alta Floresta – MT. Desse modo, inexistindo outra 

anotação não há que se falar em aplicação da aludida súmula. 

Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tendo em 

vista a ilegalidade da cobrança, em razão de todo o explanado, é 

improcedente o pedido contraposto formulado pela ré para condenação da 

autora ao pagamento da dívida. II – Dispositivo Ante o exposto JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito apontado pela ré CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO na inscrição em cadastro de 

inadimplente (ID nº. 12462713); b) CONDENAR as rés, solidariamente, a 

pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (02/02/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 

487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000910-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CAROLINE EVANGELISTA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Mérito Aduz a autora 

que ao ter negada a aquisição de uma motocicleta constatou que teve o 

nome indevidamente lançado em cadastro de inadimplente pela requerida 

CLUBE MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES em 01/08/2017 por um 

débito no importe de R$ 262,69 (duzentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e nove centavos). Salienta que jamais efetuou compras no 

crediário das LOJAS AVENIDAS, sendo certo que ao se deslocar ao 

referido estabelecimento a fim de obter maiores informações sobre o 

suposto débito, fora informada que a compra em comento fora efetuada 

em nome da autora em Pontes e Lacerda/MT, apesar de jamais ter sequer 

visitado tal cidade. Pugna pela declaração de inexistência do débito e 

indenização por dano moral em decorrência da inscrição em cadastro de 

inadimplente. Por seu turno as rés afirmam em contestação única que fora 

efetuado um cadastro em nome da autora em uma de suas filiais, e que na 

ocasião tiveram a cautela de solicitar os documentos pessoais e tirar uma 

fotografia da cliente apresentada. Afirmam quem foram tão vítimas quanto 

a autora e pretendem a improcedência da ação. A relação jurídica em liça 

está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja 

alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora 

se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do 

fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. (...). (Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 

26/01/2016). Desse modo, considerando a relação consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarada em decisão de ID nº. 14069742. O cerne da questão consiste 

em elucidar a legalidade ou não da negativação do nome da autora pela 

requerida, uma vez que este nega a existência de relação jurídica entre 

eles. Analisando os documentos inseridos no bojo da contestação resta 

evidenciada a ocorrência de fraude. Comparando o RG apresentado pela 
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autora com o fornecido pelas rés, verifica-se, além da divergência da 

fotografia e assinaturas, as datas de emissão e número do livro da 

certidão de nascimento no campo “documento de origem” diferem, bem 

como que, o RG da autora não possui número do seu CPF, enquanto o 

falsificado sim. Vale observar que o documento apresentado pela falsária 

indica como data de nascimento o 30/07/1998, e fora emitido, em tese, aos 

25/11/2010, de modo que contava com 12 anos quando da emissão. 

Apesar disso, a fotografia inserida no RG consta uma pessoa adulta, 

sendo evidente que se trata de um documento falso. Portanto, conclui-se 

que o nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro 

restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que 

não contratou os serviços prestados pela ré. Dessa forma, o ônus estará 

a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo o banco se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ela, 

evidencia-se a ocorrência de fraude na contratação. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Sobre a comprovação dos morais em decorrência 

de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

propósito, eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO 

CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever 

de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. (...). 

(Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO 

DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) Consoante a exordial, é 

ilícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes realizada pela parte ré, 

em razão de dívida decorrente de contrato de telefonia que a parte autora 

afirma não ter contraído. Referiu ter entrado em contato com a 

demandada, a qual lhe informou que o débito era oriundo de linha 

telefônica solicitada em 2011 e cancelada em 2012 por inadimplência, 

oportunidade em que refutou a contratação, a utilização dos serviços e o 

débito pendente. Relatou que o apontamento negativo foi cancelado do rol 

de inadimplentes logo após a reclamação da demandante no site do 

consumidor. Sustenta que, em razão da anotação negativa, faz jus à 

indenização extrapatrimonial, descrevendo a ocorrência de abalo de 

crédito. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - Estando a relação jurídica travada 

entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela 

que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte 

autora de que firmou o contrato que originou o débito impugnado, incumbia 

à parte ré demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Restringiu-se a requerida a anexar aos autos as faturas dos 

serviços de telefonia em nome do autor que, por serem unilaterais, não se 

prestam para a pretendida finalidade de comprovar a origem do débito em 

discussão. Ademais, na medida em que a parte ré não exerceu de forma 

regular seu direito de cobrança da dívida através de reconvenção, 

demonstrando total desinteresse na exigência do crédito, não poderá mais 

fazê-lo em outra oportunidade, fato que também autoriza a procedência da 

ação. DANO MORAL- O cadastramento indevido no rol de inadimplentes 

ensejaria o dever de reparação de abalo de crédito. Contudo, enquanto 
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não for a matéria regulamentada, as ações de indenização por dano moral 

seguirão sendo manejadas para a reparação do abuso praticado pelas 

empresas e instituições financeiras. No caso concreto, a parte autora 

deduziu na petição inicial a ocorrência de abalo de crédito que não foi 

objeto de impugnação específica pela parte ré. Configurado, pois, o dano 

extrapatrimonial, que se afigura in re ipsa. (...) TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA Nos casos de 

responsabilidade extracontratual, aplica a Súmula 54 do STJ, com 

incidência de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária 

pelo IGP-M a partir da data do arbitramento. Ação julgada procedente. 

Inversão dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível Nº 70075064790, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

06/04/2018). O documento de ID nº. 12520094 demonstra a inexistência de 

outro apontamento em nome do autor, o que é corroborado pelo extrato 

obtido em consulta efetuada em gabinete por este juízo (documento 

incluso) junto ao sítio eletrônico do CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – 

MT. Desse modo, inexistindo outra anotação não há que se falar em 

aplicação da aludida súmula. O valor da indenização por dano moral deve 

ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico 

da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a 

indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes e consequentemente a inexigibilidade do débito de R$ 

262,69 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), 

objeto da inscrição em cadastro de inadimplentes; b) CONDENAR a ré a 

pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (01/08/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSANGELA KLEIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000612-87.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA KLEIN 

RODRIGUES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo 

ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese 

do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. II – Mérito No 

mérito, afirma a autora que teve o nome indevidamente inserido pela ré em 

cadastro de inadimplente aos 09/04/2015, em razão de dívida que 

desconhece, no importe de R$ 143,70 (cento e quarenta e três reais e 

setenta centavos). Pretende a declaração de inexistência de débito bem 

como indenização por dano moral. Por seu turno a ré alega que a autora 

efetuou compras junto a LOJAS AVENIDA, com o “Cartão Club Mais”, e 

não adimpliu seus débitos, inserindo na exordial telas sistêmicas, cópia 

dos documentos pessoais da autora e comprovantes de compra ilegíveis 

em tese assinados pela requerente a fim de comprovar o alegado. 

Primeiramente, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Inobstante os comprovantes de 

compra apresentados ao ID nº. 13920427 - Pág.9 verifica-se que tais 

documentos encontram-se ilegíveis, estando completamente apagados. 

Nessa senda, verifica-se que a ré não comprovou a existência e 

legalidade da dívida objeto de inscrição do nome da autora em rol de 

inadimplentes, razão pela qual conclui-se ser indevida. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, 

uma vez que não apresentou nenhum documento hábil a comprovar a 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

manter informações atualizadas sobre seus clientes e respectivos 

débitos, bem como não confirmar a persistência da dívida débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. O documento de ID nº. 12478312 - 

Pág. 1 demonstra a existência de outro apontamento em nome da autora, 

contudo posterior àquele objeto da lide. Ademais, em consulta efetuada em 

gabinete por este juízo junto ao sítio eletrônico do CDL SPC/SERASA de 
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Alta Floresta – MT fora obtido extrato que demonstra a inexistência de 

outros apontamentos em nome da autora (documento incluso). Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Destarte, indefiro o pedido da ré de 

condenação da parte autora ao pagamento da dívida, porquanto não 

comprovada a legalidade da cobrança, e em litigância de má-fé, uma vez 

que procedente a demanda. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 143,70 (cento e 

quarenta e três reais e setenta centavos), objeto da inscrição o nome da 

autora em cadastro de inadimplente (ID nº. 12478312); b) CONDENAR a ré 

a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (09/04/2015), nos moldes do art. 398 do CC. Via de 

consequência JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contrapostos, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001480-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA SILVA PRIORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001480-36.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP EXECUTADO: MAIARA SILVA PRIORI Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou 

inerte consoante certidão de ID n.º 15577663. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Considerando a existência de valores vinculados ao feito, dado o sucesso 

parcial da penhora on line realizada (ID nº. 12353410), determinado a 

liberação do montante em favor da parte devedora. Deixo de condenar a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010840-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO DIAS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010840-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: FRANCINALDO DIAS DE LIMA Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte consoante certidão de ID n.º 15579403. Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

SOLON SUASSUNA GITASSI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE APARECIDA ALARCON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001175-18.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLON SUASSUNA GITASSI 

EXECUTADO: GISLAINE APARECIDA ALARCON Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que decorrido o prazo de suspensão solicitado 
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pela parte, esta não indicou nos autos o endereço atualizado da parte 

executada, consoante certidão de ID n.º 15595184, o que deveria ser feito 

independente de nova intimação (decisão de ID nº. 13394935). Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000669-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ALEXANDRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000669-08.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: CARLOS ROBERTO 

ALEXANDRE Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 15488976). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA PIONTECK DE LIMA (REQUERENTE)

RODRIGO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001233-84.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OLINDA PIONTECK DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para comprovar o domicílio nesta comarca, contudo, se quedou inerte 

consoante certidão de ID n.º 15494377. De se observar que o artigo 4º da 

Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento 

das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do 

juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do 

feito. Ademais, não se pode olvidar que no bojo dos autos nº. 

0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, não comprovado o domicílio da parte 

autora nesta comarca o feito deve ser extinto. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

SIDINEIA MACARONELLI CARDOSO BELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001349-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIDINEIA MACARONELLI 

CARDOSO BELLO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

LOJAS RENNER S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende do termo de 

audiência de ID nº. 15203498, a parte autora e a demandada LOJAS 

RENNER S.A entabularam acordo e pretendem sua homologação. A 

solução amigável do conflito está em consonância com a legislação 

pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as 

partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

EM RELAÇÃO A REQUERIDA LOJAS REENNER S.A, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a 

intimação das partes e patronos, conforme art. 914 da CNGC/MT. Em 

tempo, intime-se a parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito em relação a requerida BANCO BRADESCO S/A, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Arquive-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE JEZUR DE LIMA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001309-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANE JEZUR DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Ausência de “interesse de agir” Alega a 

requerida que desconhecia o problema apresentado pela parte, que não a 

procurou na seara extrajudicial para resolvê-lo. Defende que a falta de 

requerimento administrativo para solução do empasse retira o interesse de 

agir do autor, porquanto inexistente resistência da ré. A título de 

elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o assunto: 

“Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco 

“interesse de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além de 

constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi 

modificou o nomen iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 

1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para interesse 

processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada justifica 

manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter 

significado processual e extraprocessual, ao passo que “interesse 

processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No 

caso vertente, a parte autora trouxe aos autos documentos que 

comprovam sua alegação de que teve o nome inserido em cadastro de 

inadimplente em razão de dívida que desconhece, demonstrando o 

interesse processual para a causa. Ademais, é certo que a ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora para solução do conflito 

extrajudicialmente, por si só, não lhe retira o interesse processual, sob 

pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). 

Afasto a preliminar arguida. b) Incompetência Juizado Especial em 

decorrência da complexidade da causa Em contestação a requerida 

defende a incompetência do Juizado Especial para conhecer desta 

demanda, pois a causa seria complexa e dependeria de perícia junto ao 

contrato apresentado por ela apresentado, o que é ratificado pela autora 

em sede de impugnação a contestação. Entretanto, analisando referido 

documento (ID nº. 14448778) verifica-se a similitude da assinatura lançada 

pela autora com aquela constante do instrumento de procuração e 

declaração de hipossuficiência (ID nº. 13026529- Pág. 1 e 2) e documento 

pessoal (ID nº. 13026542), levando a acreditar que se trata de documento 

verídico, por ela grafado. Ademais, é certo que em audiência de 

conciliação (termo de ID nº. 14396896) a autora afirmou que utilizou o 

cartão de crédito da requerida, porém não tem condições de pagar o valor 

devido de modo que tenho por desnecessária a realização de perícia. II – 

Mérito Inicialmente, registro que no caso concreto é inviável a 

homologação do pedido de desistência da ação formulado pela autora em 

audiência de conciliação (ID nº. 14396896), porquanto incide o disposto no 

Enunciado nº 90 do FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de lide 

temerária, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da parte 

autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Verifica-se que o pedido de desistência fora efetivado na mesma 

circunstância em que a autora confessou a dívida, sendo fácil concluir 

que parte reclamante somente tenta se esquivar do julgamento com a 

resolução do mérito da demanda. Consta da exordial que: “A Requerente 

supra qualificada foi surpreendida pela negativa da concessão de um 

credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SCPC / SERASA (Serviço de Proteção ao Crédito). 

Inconformado com a informação supra, a Autora consultou junto ao SCPC / 

SERASA e confirmou pendência financeira indevida em seu nome, sendo 

a Reclamada suposta credora do valor de R$ 1.020,62 (mil e vinte reais e 

sessenta e dois centavos) disponibilizada em 15/10/2015. A Autora afirma 

que jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato 

que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que as 

restrições lançadas são totalmente indevidas e descabidas”. Pretende, 

portanto, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo jurídico, em 

razão de inadimplência ela foi negativada. Para comprovar a existência de 

relação jurídica anexou termo de adesão e diversas faturas. Observa-se 

que a parte requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que 

existe relação jurídica entre as partes, ou seja, serviços de cartão de 

crédito contratados pela autora, que em decorrência do inadimplemento 

fora procedida à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, é 

certo que a autora confessou que utilizou os serviços prestados pela ré, 

porém não tem condições financeiras para pagá-lo. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes. 

Segundo disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que a requerida desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ela alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

contratados e utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente 

amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito 

pela ré. Nessa senda, a inscrição do nome do devedor inadimplente em 

cadastros restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. 

Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus 

da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. Portanto, conclui-se quanto as regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, pelo contrário, confirmou que 

deve e não tem como pagar. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 
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autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Destarte, o documento de ID nº. 13233843 

demonstra a existência de outras duas negativações posteriores àquela 

objeto da presente demanda. Ocorre que realizada consulta em Gabinete 

junto ao SPC/SERASA do CDL Alta Floresta (documento incluso a presente 

sentença), constatou-se a existência de outras OITO inscrições anteriores 

e uma posterior a discutida no feito, afastando, ainda mais o dano moral 

pretendido pela parte. Realizada busca junto ao PJE em nome da autora 

não constatou-se a existência de demanda visando declarar a ilegalidade 

das cobranças apuradas pelo juízo, presumindo-as válidas. Desse modo, 

conforme requerido em pedido contraposto pela ré, tenho que a parte 

autora merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé. Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão que conscientemente não tinha direito, posto que comprovado 

que contratou e utilizou os serviços da requerida e por liberalidade não 

efetuou o pagamento das faturas. Resta evidenciada a conduta vil e 

ardiolosa da requerente que move o Poder Judiciário e pleiteia reparação 

por dano moral em decorrência de sua inadimplência consciente, o que 

contraria a probidade processual e autoriza o reconhecimento da litigância 

de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo 

Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO IMPROCEDENTE, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em tempo, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

para reconhecer a prática de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

80 e 81 do CPC, e CONDENAR parte autora ao pagamento de multa de 

9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos 

à época do pagamento, bem como ao pagamento das custas do processo 

e dos honorários do advogado que fixo no montante de 20% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003514-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CICERA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Dispensado o relatório, em 

consonância com o disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Analisando 

detidamente o presente feito, verifica-se a que sessão de conciliação fora 

realizada em 24/05/2018 (ID nº. 13384400), enquanto a contestação fora 

apresentada aos 10/09/2018 (ID nº. 15250486). Ademais, conforme 

certificado em ID nº. 14426075, a citação da requerida fora efetuada pelo 

sistema, que registrou ciência 23/04/2018. Vale lembrar que o Enunciado 4 

dos Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso estabelece que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de revelia. Ainda, é 

certo que os Enunciados do FONAJE dispõem: ENUNCIADO 13 – Nos 

Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da 

intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do 

comprovante da intimação. ENUNCIADO 165 - Nos Juizados Especiais 

Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua. Embora não 

tenha sido certificada a intempestividade é certo que esta não fora 

apresentada em tempo hábil. Desse modo, a contestação intempestiva é 

considerada inexistente, sendo devida a decretação da revelia, nos 

termos do artigo 344 do CPC, que estabelece: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Desse modo, decreto a 

revelia da requerida. Via de consequência, o julgamento antecipado da lide 

é à medida que se impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349. No mérito, alega a autora que sofreu descontos em seu 

benefício previdenciário correspondente a dois empréstimos consignados 

pela requerida, não contratados pela requerente, razão pela qual pugna 

pela repetição de indébito e reparação por dano moral, bem como a 

cessação das cobranças. Inobstante a revelia já decretada, a ré defende 

que os descontos são devidos e correspondem a um empréstimo 

contratado pela autora, contudo, não trouxe aos autos nenhuma prova 

hábil a comprovar sua alegação, sendo fato que a contestação não fora 

instruída com qualquer documento. Inicialmente resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor, em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante, inclusive, já declarada em 

decisão de ID nº. 11194175. Assim, em que pese as alegações da 

requerida, tenho que o direito milita em parte a favor do requerente. Isto 

porque não foi capaz de modificar os direitos da parte autora, nos termos 

do art. 373, II, do CPC, visto que a autora apresentou provas satisfatórias 

que comprovam todas as suas alegações. Cabia à ré comprovar que os 

respectivos descontos na aposentadoria da requerente eram legítimos, 

não tendo sem desincumbido de seu ônus, não apresentando nenhum 

documento a demonstrar a veracidade da contratação e legalidade dos 

descontos. Assim, tenho que a situação em exame não demanda maiores 

considerações, haja vista que resta plenamente configurada a má 

prestação de serviços da empresa ré, pois na qualidade de prestador 

desses serviços, deve conferir a identidade de quem está realizando 

qualquer tipo de operação bancária, ainda mais no que refere-se a 

empréstimos consignados, o que não ocorreu no presento caso, 

causando assim prejuízos financeiros a parte autora com os descontos 

indevidos em sua aposentadoria. Aliás, este é o entendimento esposado 

por alguns tribunais de justiça pátrios, a exemplo do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, a saber: “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária do autor, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, 

a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de 

engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa ré não adotou as cautelas necessárias para evitar ocorrência de 

fraude em suas operações bancárias, sem observar os deveres mínimos 

de cuidado ao checar as assinaturas nos documentos apresentados para 

abertura dos empréstimos. Vale frisar que no que atine ao contrato nº. 

263505303, o documento de ID nº. 11062529 - Pág. 2 dá conta de que 

foram descontadas 13, de 72 parcelas, cada qual de R$ 27,60 (vinte e 

sete reais e sessenta centavos), somando o total de R$ 358,80 (trezentos 
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e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Com relação ao contrato nº. 

273200189, o documento de ID nº. 11062529 - Pág. 2 demonstra que 

foram descontadas 3 de 12 parcelas de R$17,09, somando o total de R$ 

51,27 (cinquenta e um reais e vinte e sete centavos). Entretanto, vale 

frisar que o documento apresentado pela parte fora emitido aos 06/4/2017, 

enquanto a ação fora distribuída no mês de dezembro do referido ano, o 

que, portanto, ensejou o acréscimo de oito meses nos cálculos 

apresentados pela autora na exordial. Desse modo, ao tempo do 

ajuizamento da ação, para o contrato nº. 263505303 foram descontados o 

total de 21 parcelas (R$ 579,60), enquanto no contrato nº. 273200189 

foram descontadas 11, somando, assim, (R$ 187,99), somando juntos o 

importe de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 

nove centavos). Assim, tendo em vista os valores descontados 

mensalmente e indevidamente do benefício previdenciário da autora, estes 

deverão ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC. Em 

atenção ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da empresa ré causou sim abalo emocional a parte autora, abalo 

esse passível de indenização e diverso de mero dissabor, posto que as 

operações financeiras referentes a empréstimos não obedeceu nem 

mesmo as regras mais básicas de segurança bancária exigidos, gerando 

aborrecimentos diversos de mero dissabor cotidiano, vez que a autora é 

pessoa de idade e certamente utiliza seu benefício como meio de 

subsistência. Impera constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do 

julgador a fixação da importância devida a título de indenização, desde que 

não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e 

pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e 

bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação 

econômica atual e às peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide 

referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a 

caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta os valores 

envolvidos, a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e da 

ofendida, bem como demais circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), ao qual revela-se razoável e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da reclamante. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC para: a) CONDENAR a requerida a restituir o valor de 

R$ 767,59 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove 

centavos), de forma dobrada (artigo 42, parágrafo único, CDC), a título de 

danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso 

(Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação (artigos 404 e 405 CC); b) CONDENAR a requerida a pagar 

indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso, nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001360-22.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CASSIANA GABRIEL KATO 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

Considerando o comparecimento da requerida em sessão de conciliação 

(ID nº. 13767379), bem como a apresentação de contestação (ID nº. 

13819057), não há que se falar em revelia da demandada. In casu, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência da consumidora em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consoante orientação 

jurisprudencial - Agravo de Instrumento Nº 70072141112, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore 

de Assis Brasil, Julgado em 26/04/2017. No caso em testilha, a autora 

adquiriu passagens de ônibus junto a requerida, para viagem de ida de 

Alta Floresta/MT a Sinop/MT, contudo, ao se apresentar para embarque a 

poltrona adquirida estava ocupada por outro passageiro. É cediço geral 

que overbooking é uma expressão em inglês que significa excesso de 

reservas, que acontece quando a venda ou reserva de bilhetes ou 

passagens fica acima do número de lugares realmente disponíveis no 

veículo ou lugar. Em contestação, a requerida alega a inocorrência de 

dano moral indenizável. O documento de ID nº. 13071819 – Pág. 1 

comprova que a autora adquiriu a poltrona 47 para o trecho Alta Floresta a 

Sinop, para o dia 06/09/2017, às 19h00min. Do mesmo modo, o documento 

de ID nº. 13071819 – Pág. 2 demonstra que a senhora Evani Aparecida 

Ribeiro também adquiriu a poltrona 47 para o trecho Alta Floresta a Cuiabá, 

para o dia 06/09/2017 às 19h00min. Desse modo vê-se que a autora 

logrou êxito em comprovar a aquisição da passagem, bem com que esta 

fora comercializada em duplicidade, o que alias, não é negado pela 

requerida. Nessa toada, considerando as provas apresentadas pelas 

partes, vê-se que a autora desincumbiu-se do seu ônus processual no 

momento em que anexou aos autos os comprovantes das compras da 

mesma poltrona por ela e por terceiro, atendendo assim ao disposto no 

artigo 373, inciso I do CPC. Por outro lado, a requerida não produziu 

qualquer prova capaz de comprovar que prestou regularmente o serviço 

contratado, e como dito, sequer negou a prática dos fatos narrados na 

exordial. A responsabilidade da empresa transportadora de passageiros é 

objetiva, sendo sua obrigação conduzir os passageiros de forma segura 

desde o embarque até o seu destino, sob pena de arcar com eventuais 

danos causados durante o transporte. Portanto, resta incontroversa a 

falha na prestação do serviço, incidindo a regra do artigo 14 do CDC, que 

prevê a responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço 

defeituoso. Nos termos do referido dispositivo, só não será 

responsabilizado o prestador do serviço quando, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou, na hipótese de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que inocorreu no caso vertente. A ré, ao 

comercializar o serviço, no caso, passagens terrestres, deve ter certeza 

de que a vaga existe e o serviço pode ser cumprido em sua inteireza, o 

que não foi possível pelo fato de que a poltrona fora comercializada em 

duplicidade. Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais que 

colaciono: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. AUTORES 

QUE RESTARAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR DE FORMA INJUSTIFICADA. 

OVERBOOKING. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NÃO COMPROVADA. DANO 

MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 

CONFIRMADA NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006698856, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, 

Julgado em 26/10/2017). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. PERDA DE 

CONEXÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. Mérito. Tendo havido atraso injustificado de voo e, ainda, perda 

da conexão, por overbooking, resta evidenciada a falha na prestação do 

serviço da companhia aérea, a ensejar o dever de reparação. Dano moral. 

Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já trazem 
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em si estigma de lesão. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074586025, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, 

Julgado em 21/03/2018). Como o dano moral em si não pode ser reparado, 

a indenização pecuniária deve ter o significado de amenizar toda a aflição, 

dor, angústia, dissabores continuados, ou seja, a violação do direito da 

personalidade. Nessa toada, o valor da indenização por dano moral deve 

ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico 

da autora e, ainda, ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002020-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELIZABETH SERENCH 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. I – Preliminar a) Ilegitimidade passiva Tratando-se de 

relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e 

serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de 

consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 

25, § 1.º do CDC, devendo os dois fornecedores responder pelos 

prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos 

da atividade. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito afirma a 

autora que no dia 18/12/2017 adquiriu junto à requerida um TABLET 

MULTILASER KIDPAD 8GB 7 WI-FI ROSA-NB195, no valor R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais). Aduz que em março de 2018 o produto 

apresentou problemas de funcionamento, tendo sido enviado para a 

assistência técnica e apesar de ter sido devolvido consertado voltou a 

apresentar problemas no mês seguinte, razão pela qual fora novamente 

remetido a assistência técnica, porém não retornou. Por seu turno a ré 

alega que a assistência técnica constatou a irregularidade no produto e 

enviou um novo para ela, a fim de que fosse entregue a autora, contudo, 

esta se nega a recebe-lo, afirmando que pretende a devolução do 

montante até então pago pelo tablet. In casu, trata-se de relação jurídica 

na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. 

Assinale-se, que, objetivando essencialmente o restabelecimento do 

equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou a intervir no 

mercado consumerista, com os julgadores passando a deter poderes 

especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais avultam, por 

exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a 

desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício de cláusulas 

abusivas, com presunção, até prova em contrário, da responsabilidade do 

fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. A 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual, em atenção ao 

disposto no art. 373, I do CPC, porquanto anexou aos autos a 

comprovante da compra do produto (ID nº. 13464191 - Pág. 2), bem como 

comprovante de envio a assistência técnica (ID nº. 13464191 - Pág. 1), 

demonstrando que o produto apresentou problemas e que tentou a 

solução do empasse de forma extrajudicial. Vale frisar que a requerida 

não nega os fatos narrados pela autora, e apesar de informar que o 

produto fora substituído pela assistência técnica e encontra-se disponível 

para entrega a autora, tal situação ocorreu apenas em junho de 2018 (ID 

nº. 14308605), tendo o produto sido enviado para assistência em abril do 

mesmo ano (ID nº. 13464191 - Pág. 1), portanto, já expirado o prazo 

previsto no artigo 18, § 1º do CDC. Assim, verifica-se que a requerida não 

comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

autora (artigo 373, II, CPC), tampouco demonstraram que atenderam ao 

disposto no artigo 18 do CDC. O tablet adquirido pela parte autora 

irrefragavelmente não possuía a qualidade que dele se esperava, nada 

obstante o dever jurídico do fornecedor de vender produtos com padrões 

de durabilidade, excelência e segurança, na exata dicção do art. 4.º III do 

CDC. O produto em questão ocupa a qualidade de produto essencial na 

vida moderna, fato que importaria o direito subjetivo da parte autora de 

exigir já no primeiro defeito verificado a troca imediata do produto ou 

adoção das alternativas previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC, e o direito 

da parte autora é contemplado no § 3.º do artigo supracitado. Assim, a 

recalcitrância do fornecedor em solucionar o empasse vai de encontro ao 

que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, mormente o disposto 

no artigo 6º, incisos IV, VI e VIII, combinado com o artigo 18 do referido 

texto legal. Deste modo, além do dano material, o dano moral restou 

devidamente configurado pela resistência da requerida em atender 

prontamente a pretensão do consumidor com a devolução do valor pago 

ou a troca do produto, retardando indevida e injustificadamente o dever 

jurídico definido no CDC. Situação desenhada no instrumento da demanda 

que encerra tribulação espiritual, já a consumidora que ficou desprovida o 

de bem imprescindível à rotina diária. Em matéria de defeito no produto, 

tratando-se de relação norteada pelo CDC, os vários contatos mantidos 

pela autora com a loja delineiam o descaso do fornecedor diante de 

imposição legal, o dever objetivo de reparar decorre do art. 12 do Código 

de Defesa do Consumidor, vendo-se o consumidor obrigado a implorar 

pela resolução do problema, ou socorrer-se do Judiciário para ver 

satisfeito o seu direito. Referida conduta de desídia, que faz presumir o 

abalo anímico, é suficiente a configurar o dano moral e impor a 

consequente obrigação de indenizar. Deve-se observar que os fatos 

narrados na inicial demonstram constrangimentos sofridos pela parte 

autora, de forma a caracterizar o referido dano imaterial, que no caso é in 

re ipsa, uma vez que se encontra ínsito na própria conduta perpetrada 

pelas rés, violando-se inclusive a boa-fé, consubstanciada no art. 4º, III, 

do CDC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E 

Danos morais – AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM DEFEITO – NEGATIVA DA 

EMPRESA EM SUBSTITUÍ-LO – PROVA – INVERSÃO – CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – 

Danos MATERIAIS E morais CONSOLIDADOS – SUCUMBÊNCIA APLICADA. 

Recurso conhecido e provido. Inverte-se o ônus da prova, quando a parte 

é hipossuficiente. Comprovando que o aparelho celular foi adquirido com 

defeito, não providenciando a comerciante a sua substituição, passível 

está de responder pela ação proposta que visa responsabilidade civil por 

Danos materiais e morais. A não troca do produto, caracteriza-se Dano 

material e, neste aspecto, deve o comerciante devolver o valor pago, com 

correção monetária a partir do pagamento e juros de mora a partir da 

citação. Dano moral caracterizado, embora de pequeno valor, condena-se 

o comerciante na recomposição do mesmo, arbitrando este, dentro do 
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princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). (TJMT. Ap 

82910/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 

18/08/2017). RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – REPARAÇÃO 

DE DANOS – COMPRA DE NOTEBOOK – APRESENTAÇÃO DE VÍCIO NO 

MESMO DIA DA COMPRA – ATO ILÍCITO E DESÍDIA CARACTERIZADA – 

SOLIDARIEDADE DO COMERCIANTE E FABRICANTE – DANO MATERIAL – 

RESTITUIÇÃO – DANO MORAL – COMPROVADO – CONDENAÇÃO – 

QUANTUM FIXADO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. “O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas 

expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à 

interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que 

acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da 

postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de 

indenização por DANOS morais. O quantum indenizatório fixado atende 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJMT. Ap 

180084/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 

SPLIT. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUTO ENCAMINHADO PARA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM QUE O DEFEITO TENHA SIDO SOLUCIONADO. 

DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA PAGA, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1º, 

II, DO CDC. (...) SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007526544, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 27/03/2018). Em tempo, insta salientar 

que autora afirma que o produto custou R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais), a ser pago em 10 parcelas, sendo uma entrada no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), mais nove parcelas de 50,00 (cinquenta reais), 

onde já foram devidamente quitadas cinco parcelas, pretendendo a 

reparação a título de dano material no importe de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais). No tocante aos danos morais, o arbitramento do valor da 

indenização deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir conduta abusiva. Ademais, tendo em vista que a relação 

jurídica consubstanciada entre as partes é tipicamente de consumo, 

considera-se que, constatado o defeito no produto e não resolvido o 

problema, satisfatoriamente e em prazo razoável, o dano moral se faz 

presente e impõe o dever de indenizar. Fixo a indenização no valor 

razoável de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão da essencialidade do 

tablet para os consumidores, que atinge os efeitos pedagógicos na ré sem 

causar enriquecimento ilícito da parte autora. III - Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a: a) pagar a 

autora a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso, conforme o 

disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC); b) pagar à parte autora 

a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002096-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

AMANDA THEISS SARDELA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002096-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AMANDA THEISS SARDELA 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº. 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. No mérito verifica-se 

ser a autora portadora de câncer – paraganglioma retroperitoneal e de 

glomus carotídeo (CID 10 48.3 - neoplasia de comportamento incerto ou 

desconhecido do retroperitônio), já foi submetida à cirurgia e segue em 

tratamento por tempo indeterminado junto ao Hospital do Câncer de 

Barretos/SP. Verifica-se dos documentos encartados aos autos, 

mormente aquele encartado ao ID nº. 13585842 e 13585858, consistente 

em laudo médico de tratamento fora de domicílio, que o médico Dr. Caio 

Pereira atesta as moléstias que assolam a autora e indica a necessidade 

de um acompanhante aos atendimentos, afirmando ainda que o 

acompanhamento é necessário por no mínimo 5 anos, indicando o 

transporte por meio aéreo à autora em decorrência da distância entre o 

domicílio e local de tratamento. Constitui afronta ao direito do cidadão a 

negativa do Poder Público em custear a paciente e seu acompanhante, na 

toada da orientação médica, as passagens aéreas necessárias para o 

seu deslocamento visando realizar o tratamento de saúde adequado, 

máxime quando a saúde constitui direito e garantia fundamental do 

indivíduo, que não pode ser renunciada pela Administração Pública. Ora, 

compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos 

fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra 

expressa do art. 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.”. O termo Estado, aqui, deve ser compreendido de forma 

ampla, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 

afigurando-se a garantia à saúde uma obrigação solidária de todos estes 

entes, que devem promover políticas públicas que implementem este direito 

social, não prosperando a ilegitimidade passiva arguida pelo Município 

requerido. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em 

conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos 

entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do 

serviço público de saúde. Nesse sentido, eis o entendimento do TJMT que 

colaciono: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

REJEITADA - CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - 

PASSAGENS - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. O Estado - assim 

entendidos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os 

Municípios - é responsável pelo provimento de condições ao exercício do 

direito à saúde. Em se tratando de direito à vida, que é o bem maior da 

pessoa, não pode o ente estatal negar o provimento dos meios 

necessários ao tratamento de pessoa portadora de moléstia grave. Não é 

devida a condenação do Município em pagamento de honorários 

advocatícios em favor da Defensoria Pública. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - TRATAMENTO 

MÉDICO - PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL - NECESSIDADE 

COMPROVADA - PASSAGEM AÉREA - OBRIGAÇÃO DOS ENTES 

PÚBLICOS - HONORÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tratando-se de tratamento 

realizado pelo Sistema Único de Saúde, a responsabilidade da União, dos 

Estados e dos Municípios e solidária. É dever do Estado, à luz do artigo 

196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à 

saúde, constituindo o fornecimento de passagens aéreas, uma de suas 

vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista 

para tanto. Comprovada a necessidade do tratamento médico em hospital 

especializado, fora do domicílio, bem assim a recusa dos entes públicos 

de provê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.Com o advento 

da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram 

estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão 

pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência. (Apelação / 
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Remessa Necessária 53361/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016). (Destaquei). Em contestação o requerido 

aduz ainda que a autora não comprovou que formulou sua pretensão na 

esfera administrativa, o que fere o disposto no Enunciado 03 da Primeira 

Jornada de Direito da Saúde DO CNJ. Ocorre que além de tal situação não 

obstar a concessão do pedido autoral, o documento de ID nº. 13585835 

comprova que a autora efetuou referido pedido. A alegação do réu de que 

a autora não comprovou a imperiosidade da realização do tratamento no 

município de Barretos/SP, uma vez que o serviço é ofertado na capital de 

Mato Grosso também não merece prosperar. Além de não ter o condão de 

ensejar a improcedência da demanda, é certo que a autora já realiza o 

tratamento médico no aludido município desde o início do corrente ano (ID 

nº. 13585888) sendo completamente descabida a interrupção do 

tratamento. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados, também do 

TJMT: APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

— Tratamento FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — DOENÇA 

RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO Tratamento — 

INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO — 

NECESSIDADE — Inadmissível é a interrupção de Tratamento de saúde à 

pessoa que precisa em razão de apresentar neoplasia maligna do reto 

(CID 10 C20). Além do mais, cuida-se de Tratamento iniciado há muito 

tempo, de modo que a interrupção poderia causar danos irreparáveis. O 

transporte aéreo para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) somente será 

permitido com a comprovação de que o estado de saúde do paciente o 

impede de locomover-se por transporte terrestre, ou que a demora deste 

resulte em risco máximo à saúde. (...). (Ap 43217/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). MEDIDA 

CAUTELAR INOMINADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REVOGAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA – APELAÇÃO – PENDÊNCIA DE REMESSA – 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL – LIMINAR DEFERIDA – FORNECIMENTO DE 

tratamento FORA DE DOMICÍLIO (TDF) – DOENÇA DE NATUREZA GRAVE 

(NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA) – BARRETOS/SP – HOSPITAL DE 

REFERÊNCIA – INVIABILIDADE DA INTERRUPÇÃO DO tratamento – 

PRETENSÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS COM O ADVENTO DA N. EC 80/2014 

– EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA 

MAGISTRATURA – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. (...) 

Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa 

em razão de apresentar câncer de mama. Além do mais, cuida-se de 

tratamento iniciado há muito tempo, e a interrupção poderia causar danos 

irreparáveis. (...) (CauInom 147832/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016). Importante registrar 

que o direito da parte autora decorre, ainda, do princípio constitucional da 

igualdade consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, não 

podendo o ente federado conceder o transporte somente para “alguns” 

por mera liberalidade. Com efeito, o Município não pode erguer barreiras 

burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento 

adequado ao cidadão, notadamente na hipótese dos autos, em que a parte 

autora necessita das passagens para a realização do tratamento e ter 

uma vida digna e saudável, em observância ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. Portanto, tendo sido comprovada a existência da 

moléstia, bem como o pedido administrativo e obrigação da realização do 

tratamento na cidade de Barretos/SP e necessidade de um acompanhante 

a autora, é devido o transporte aéreo, conforme orientação médica, a ser 

suportado pelo requerido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral a fim de confirmar, em parte, a tutela provisória 

deferida no ID n.º 13619447, para determinar ao Município de Alta Floresta 

(MT) forneça o transporte aéreo à parte autora e seu acompanhante, de 

Alta Floresta/MT para São Jose do Rio Preto/SP (ida e volta), para fim de 

tratamento de saúde no Hospital do Amor, em Barretos/SP, sempre que 

haja necessidade de deslocamento, em meio de transporte aéreo, 

mediante prévio requerimento com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência, sob pena de multa bloqueio eletrônico do valor necessário à 

aquisição das passagens aéreas, com a ressalva de que o valor dos 

desembolsos a ser realizados pelo requerido fica limitado a 60 salários 

mínimos (artigo 2º da Lei nº. 12.153/09). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95, c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011152-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

PAULO DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011152-46.2016.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO DO PRADO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela ENERGISA 

Mato Grosso contra sentença de ID nº. 12590957 que não acolheu os 

Embargos de Declaração de ID nº. 10021951, apontando-a omissa, 

apresentando nesta ocasião a guia de preparo e comprovante de 

pagamento correspondente ao Recurso Inominado de ID nº. 5617242. É o 

necessário. DECIDO. Apesar de a embargante indicar omissão na referida 

sentença, é fato que não apontou exatamente onde fora constatada tal 

falha, e, portanto, inocorrente nenhuma das hipóteses de cabimento dos 

embargos de declaração então manejados (artigo 1.022 do CPC). 

Entretanto, esclareço que inobstante a insistência da ENERGISA em 

afirmar que o Recurso Inominado não é deserto, porquanto teria emitido e 

pago a guia de preparo de forma tempestiva, não o fez. Não prospera a 

alegação da embargante de que “após o protocolo do Recurso Inominado 

pela Embargante, em 24/03/2017, foram protocolados o comprovante de 

pagamento da guia recursal (ID 5617243), bem como a guia de preparo 

recursal (ID 5617247)”- (ID nº. 12740599 - Pág. 7), uma vez que o 

documento de ID nº. 5617243 consiste em documento em branco, apenas 

com timbre do Banco Itau e Banco do Brasil, sem qualquer comprovação 

de pagamento ou indicação de outro dado; e o documento de ID nº. 

5617247 consiste em guia de recolhimento nº. 17419.121.03.2017-0, 

correspondente ao processo nº. 8010075-78.2016.8.11.0014 do Juizado 

Especial Cível de Poxoréu/MT. Nas razões dos Embargos de Declaração 

em testilha a própria parte afirma que: “Embora o comprovante de 

pagamento da guia recursal, anexo na movimentação número ID 5617247 

estivesse ilegível, devido a um erro na sua conversão em PDF, cumpre 

esclarecer que a guia recursal foi anexa aos autos TEMPESTIVAMENTE, 

bem como fora paga TEMPESTIVAMENTE. Segue anexo o comprovante e 

pagamento da guia recursal, o qual comprova que fora gerado e pago 

tempestivamente”. Desse modo, verifica-se o reconhecimento da 

embargante de que os documentos anexos ao recurso não correspondem 

ao presente feito bem como que o comprovante de pagamento 

apresentado estava ilegível. Não se pode olvidar que a 

RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03/2018 estabelece que: Art. 25. São de 

exclusiva responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe: IV – a 

equivalência entre os dados informados no Sistema PJe e os dados 

constantes da petição transmitida XI – a integridade e a legibilidade dos 

arquivos transmitidos e XII – o acompanhamento do regular recebimento 

das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente. Destarte, 

apesar de afirmar que a apresentação da guia e comprovante de 

pagamento foram feitos de forma tempestiva, vale lembrar que o Recurso 

Inominado fora interposto aos 24/03/2017 (ID nº. 5617242), enquanto a 

comprovação do recolhimento do preparo se deu aos 16/04/2018 (ID nº. 

12740613 e 12740608). Ainda que o pagamento de tal custa tenha sido 

efetuado de forma tempestiva, sua comprovação ao feito não o fora, o 

que vai de encontro ao disposto no Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe: 

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não 
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houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII 

Encontro Maceió-AL). (Destaquei). Nessa senda, a decisão de ID nº. 

9037020 deve ser mantida em sua integralidade, em decorrência da 

comprovação intempestiva do recolhimento do preparo ao recurso 

inominado apresentado. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO de ID n.º. 12740599, com fulcro no artigo 48 da Lei nº. 

9.099/95. Em tempo, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.206, § 2º 

do CPC, requerida pela parte autora, por não vislumbrar a hipótese 

narrada no texto legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ADRIANNE FARIAS TARGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA RUEDA GALEAZZI (ADVOGADO(A))

ORIGICLICK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000534-30.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AGROTECNICA COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: ORIGICLICK 

SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por ORIGICLICK SERVIÇOS E COBRANÇAS EIRELI 

ME, alegando omissão havida na sentença de ID nº. 12902827. É o 

necessário. DECIDO. Cinge-se do recurso interposto a alegação de que a 

sentença fora omissa, porquanto não considerou os documentos 

apresentados pela requerida em sede de contestação e o contrato firmado 

entre as partes, alegando ainda a inocorrência de dano moral e 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, vale 

observar que a sentença objurgada explanou os motivos ensejadores da 

decretação da revelia da requerida bem como fundamentou todas as suas 

conclusões finais, objetos da irresignação manifestada pela embargante, 

inexistindo as irregularidades apontadas. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que não ocorreu 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

supratranscrita. A insurgência da parte se dá quanto ao mérito da causa, 

e, persistindo discordância, deverá valer-se da via adequada. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no 

id n.º 14577306, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

26 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000672-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000672-60.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP EXECUTADO: ADELSON CARVALHO DOS SANTOS Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 15519084). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000515-87.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: RODRIGO ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: IZABEL CRISTINA DOS SANTOS Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou inerte (ID nº. 

14992324). Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001308-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIEURI DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001308-94.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. EXECUTADO: DIEURI 

DOS SANTOS PEREIRA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte 

autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe 

competia, contudo, se quedou inerte (ID nº. 15539511). Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON GRECO (REQUERENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002098-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBINSON GRECO 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Conforme inteligência do 

art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimado o 

autor para emendar a inicial, nos termos do despacho de ID nº. 14351799, 

este quedou-se inerte. Ante o exposto, em razão da inobservância ao 

determinado no artigo 320 do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, 

c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se e 

cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON MARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001040-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ARISTON MARIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Intimado o autor para emendar a inicial, nos termos do despacho de ID nº. 

13758895, este quedou-se inerte. De se observar que o artigo 4º da Lei 

nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento das 

causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é 

um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. 

Ademais, não se pode olvidar que no bojo dos autos nº. 

0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, não comprovado o domicílio da parte 

autora nesta comarca e não tendo a exordial sido instruída com 

documentos comprobatórios (documento pessoal do autor legível) o feito 

deve ser extinto. Ante o exposto, em razão da inobservância ao 

determinado no artigo 320 do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I 

e IV, c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se e 

cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011302-03.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011302-03.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: CLOVIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. I - Preliminar – Conexão O embargante pretende a conexão do 

presente feito aos processos nº. 0010131-41.2011.811.0010 e 

0010029-82.2012.811.0010. Entretanto, em consulta ao sistema PJE 

verifica-se que em verdade tais feitos tramitam respectivamente sob os 

números 8010131-11.2011.8.11.0007 e 8010029-52.2012.8.11. 0007. 

Esclarecido o erro material, não há que se falar em Conexão das referidas 

demandas, uma vez que foram executados títulos diversos, e tais cártulas 

de cheques são dotadas de autonomia e abstração. Além disso, não há 

que conduzir também a continência ou conexão com o processo Código 

nº. 69736, em trâmite na 6.ª Vara, em decorrência da prolação de 

sentença em 28/02/2018. Em consulta ao sitio eletrônico do TJMT 

verifica-se que aludido feito encontra-se pendente de julgamento de 

Recurso de Apelação, o que não obsta o indeferimento da conexão 

pretendida pela parte, nos termos do artigo 55, do CPC, que estabelece: 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado. A propósito, eis o entendimento jurisprudencial 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que colaciono: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS CONEXÃO SUSCITADA -DEMANDA ANTERIOR JULGADA ART. 

55, § 1°, DO CPC - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA 
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DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. Desaparece a finalidade 

de reunião de processos, por motivo de continência ou conexão, quando 

um deles já foi julgado, ainda que a sentença se encontre pendente de 

julgamento de recurso, conforme disposição contida no o § 1° do artigo 55 

do aludido Diploma Processual Civil e no Enunciado Sumular n°. 235, do 

Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 

18/12/2017). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO – 

REUNIÃO DE PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO PROCESSO 

JULGADO – CONFLITO PROCEDENTE. A súmula 235 do STJ estabelece 

que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado. Desta forma, o fato de haver julgamento em uma das ações torna 

inviável a conexão, uma vez que o juízo prevento já entregou a tutela 

jurisdicional. (TJMT - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018). Desse modo, rejeito a 

preliminar. II - Mérito Trata-se de execução de título extrajudicial, afirmando 

ter o exequente crédito a receber no importe de R$ 9.800,00 (nove mil 

reais), correspondente às cártulas de cheque nº. 337 e 338, agência 

1380, conta corrente 018833, emitidas pelo executado. O executado opôs 

Embargos à Execução (ID nº. 1720816) aduzindo que os títulos objeto da 

ação foram emitidos como parte de pagamento de negócio jurídico 

celebrado entre eles, contudo, houve um desacordo comercial, o que 

ensejou a propositura de ação judicial, denominada AÇÃO QUANTI 

MINORIS C/C PERDAS E DANOS, processo Nº. 2707-88.2010.811.0007, 

código nº. 69736, em trâmite perante a 6ª Vara desta comarca. O mérito 

dos embargos restringe-se a justificar a sustação dos cheques por vício 

no produto. Entretanto, em consulta a demanda informada pelo embargante 

(código 69736 – 6ª Vara Cível – Alta Floresta/MT), verifica-se que fora 

prolatada sentença aos 28/02/2018, julgada improcedente a ação, nos 

seguintes termos: “(...)Portanto, por tratar-se de um veículo de 

aproximadamente 36 (trinta e seis) anos de uso, que apresenta, como 

consequência, riscos do negócio maiores, era ônus da Parte Autora se 

precaver dos possíveis prejuízos futuros nas circunstâncias de aquisição, 

o que não se verificou no caso em concreto. É incabível imputar ao Réu a 

responsabilidade por conserto à ser realizado no veículo adquirido pela 

parte autora, logo, deve improceder o pedido inicial de abatimento de preço 

e, por consequência, de condenação do Requerido ao pagamento de 

valores à título de perdas e danos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, com julgamento do mérito, nos moldes do artigo 

487, I do NCPC, para que surtam os seus devidos efeitos legais (...)”. Não 

houve prova concreta sobre a responsabilidade do embargado 

relativamente aos prejuízos obtidos pelo embargante no conserto da 

máquina pá carregadeira. No âmbito do Juizado Especial, nem mesmo seria 

possível a dilação probatória em virtude da complexidade. De outra banda, 

tais fatos foram devidamente instruídos no processo cível que tramitou na 

6ª Vara e o resultado foi a improcedência do pleito. Destarte, não houve 

comprovação do nexo de causalidade entre o fato imputado ao embargado 

e os prejuízos do executado/embargante no concerto da pá carregadeira, 

não se desincumbindo do seu ônus processual o embargante (art. 373, 

inciso I do CPC). Segundo artigos 5.º e 6.º da Lei nº. 9.099/95, o Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica, e ainda adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Diante das provas colacionadas aos autos e 

com base no livre convencimento motivado conclui-se que quem deu caso 

aos problemas em questão foi o embargante/executado, pois antes mesmo 

de adimplir com sua obrigação imputou fato ao exequente/embargado. 

Desta forma, quem deu causa inicial ao descumprimento do pacto fora o 

executado/embargante ao sustar por desacordo comercial os cheques 

dados em pagamento do negócio. Ademais, é claro que a partes devem 

guardar a probidade e boa fé no cumprimento das obrigações contratuais, 

mas o embargante, em tese, deveria ter pago o débito, para por seguinte, 

em ação de conhecimento, comprovar as perdas e danos decorrentes do 

suposto vício no produto (pá carregadeira). Por sua vez, de acordo com o 

princípio da força obrigatória, o contrato faz lei entre as partes quanto ao 

que convencionaram: pacta sunt servanda, levando, como consequência, 

aos princípios da irretratabilidade (nenhuma das partes pode, 

arbitrariamente, desfazê-lo) e da intangibilidade (inalterabilidade, não 

admitindo, de forma unilateral, modificações sem o consentimento da parte 

contrária). Logo, as obrigações assumidas contratualmente pelas partes 

devem ser cumpridas, conforme pactuado. Por fim, diante da inexistência 

de demonstração de ato ilícito por parte do embargado/exequente, não há 

como acolher a pretensão do embargante a fim de abater os valores 

pagos no conserto nos títulos aqui executados. III - Dispositivo Ante o 

exposto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO formulados pela 

exequente CAIABÍ IMOBILIÁRIA E LOTEAMENTOS LTDA, no ID n.º 

1720816, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e DEFIRO o 

prosseguimento da execução. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

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

bem como requerer o que entender de direito. Intimem-se. Caso haja 

custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente 

para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

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

Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011245-43.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (EXEQUENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011245-43.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: WAGNER SILVEIRA FAGUNDES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com movido por 

ENERGISA MATO GROSSO contra a sentença de ID nº. 12564875, 

alegando a incidência de obscuridade. É o necessário. DECIDO. Aduz a 

embargante que: “O primeiro trecho obscuro da decisão, consiste em 

afirmar que a Embargante teria comprovado cumprimento da liminar em 

cidade diversa da determinada nos autos, e que teria incidido na hipótese 

29 (vinte e nove) dias de atraso no cumprimento da liminar, fazendo jus ao 

Embargado de valores inerentes astreintes”. Entretanto, analisando a 

sentença objurgada não se vislumbra a obscuridade apontada, sendo 

certo que o decisório explanou expressamente, de forma clara e precisa, 

os motivos ensejadores de sua conclusão. A insurgência da embargante 

dá-se quanto ao fato de não ter sido acolhida a justificativa de que os 

documentos apresentados mencionam a cidade de Carlinda/MT por 

“tratar-se de um cronograma criado pelo setor técnico para contabilização 

dos materiais usados na instalação do ramal de ligação”, de modo que se 

infere ao mérito do julgamento, não sendo os embargos de declaração a 

via adequada para revê-lo. Afirma ainda que a sentença guerreada 

condenou a executada ao pagamento da multa prevista no artigo 523, § 1º 

do CPC, entretanto, salienta que efetuou o pagamento da condenação 

dentro do prazo previsto. Nesse ponto, assiste razão a embargante. Com 

efeito, a sentença prolatada constou que a executada deveria ter pago o 

débito em 13/10/2016, enquanto este ocorreu efetivamente aos 

15/03/2017. Entretanto, consoante esse depreende da relação de 

expedientes, a intimação da parte fora realizada aos 01/03/2017 

(intimação nº. 288767), de modo que o pagamento fora tempestivo, nos 

termos do artigo 523 do CPC. Cinge-se do petitório de ID nº. 6119392 que 

ao apresentar comprovante de pagamento, a devedora requereu a 

extinção do feito pelo cumprimento da obrigação, apesar da divergência 

dos valores cobrados e efetivamente pagos. A sentença de ID nº. 

3082268 não fez menção a astreinte, o que consequentemente não fora 

abordado em sede de recurso. Tendo a exequente insistindo no seu 

pagamento, a executada manejou embargos à execução, que fora julgado 

improcedente, quando então fora determinado o pagamento da referida 

multa (ID nº. 12564875). Ante o exposto, com fulcro no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
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interpostos apenas para excluir a aplicação multa prevista no artigo 523, § 

1º do CPC, mantendo os demais termos da sentença guerreada em sua 

integralidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO MARINHO COELHO (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000981-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON FRANCISCO MARINHO 

COELHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 14364745, sob o argumento de que deixou 

de fundamentar a existência de dano moral. É o necessário. DECIDO. No 

que atine a omissão alegada pela embargante, analisando a sentença 

objurgada, não se vislumbra sua incidência, sendo certo que no decisório 

expressamente constou: “Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 12576016 - Pág. 1 

verifica-se a inexistência de inscrições anteriores”. Tal explanação fora 

acompanhada de entendimentos jurisprudenciais colacionados, ratificando 

o entendimento. Desta feita, não vislumbrando a irregularidade apontada 

pelo embargante, tenho que a sentença merece ser mantida. A 

irresignação da parte se dá quanto ao mérito da causa, e, persistindo 

discordância, deverá valer-se da via adequada. Ante o exposto, NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

14490714, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011238-17.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA LUCIA SILVA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para comprovar o domicílio nesta comarca, contudo, se quedou inerte 

consoante certidão de ID n.º 15434189. De se observar que o artigo 4º da 

Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento 

das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do 

juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do 

feito. Ademais, não se pode olvidar que no bojo dos autos nº. 

0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, não comprovado o domicílio da autora 

nesta comarca o feito deve ser extinto. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESLINCON RAMOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000577-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CHRISTIAN WALBER 

FIGUEIREDO LIMA EXECUTADO: JESLINCON RAMOS DE ALMEIDA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Intimada a exequente par indicar bens a penhora, esta quedou-se silente 

(ID nº. 15568187). Desse modo impõe-se a extinção do feito. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de setembro de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIRCE VIANA (REQUERENTE)

CELIO ANTUNES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))
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MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000891-73.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DIRCE VIANA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma a autora que contratou com a 

requerida três linhas telefonias (contrato nº. 143414512), contudo, em 

fevereiro de 2015 solicitou o cancelamento de duas linhas, indicando o 

número do protocolo de atendimento. Assevera que em fevereiro de 2016 

teve o nome inserido em cadastro de inadimplentes em razão de débitos 

oriundos dos números cancelados, vencidos respectivamente nos meses 

de abril e maio de 2015, que somam o total de R$ 121,01 (cento e vinte e 

um reais e um centavo). Por seu turno a requerida confirma que a autora 

solicitou o cancelamento das contas, porém este não fora efetivado, uma 

vez que adotam o procedimento de confirmar o cancelamento com o 

cliente, a fim de evitar fraudes, alegando que tentaram entrar em contato 

com a requerente por três vezes, sem sucesso. Entretanto, não restou 

comprovado que o serviço fora de fato prestado e a autora efetivamente 

utilizou-se das linhas telefônicas cujas cobranças são objetos da 

inscrição em cadastro de inadimplente. Com efeito, o documento de ID nº. 

12491272 – Pág. 1 demonstra que o nome do requerente fora lançado 

quatro vezes pela ré em cadastro de inadimplente no dia 21/08/2015, 

correspondente a dívidas vencidas no dia 12/04/2015 e 12/05/2015, que 

somados totalizam o importe de R$ 121,01 (cento e vinte e um reais e um 

centavo). Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará 

a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré 

se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 

documento a fim de demonstrar a existência e legalidade da dívida. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de não confirmar a persistência do débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 12491272 – Pág. 1, 

verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos de R$ 30,60 (trinta 

reais e sessenta centavos), vencido em 12/04/2015, correspondente ao 

contrato GSM0111146068262; R$ 30,61 (trinta reais e sessenta e um 

centavos), vencido em 12/04/2015, correspondente ao contrato 

GSM0111146068131; R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), 

vencido em 12/05/2015, correspondente ao contrato GSM0111165390133; 

R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), vencido em 12/05/2015, 

correspondente ao contrato GSM0111165389805; todos objetos da 

inscrição em cadastro de inadimplente de ID nº. 12491272 –Pág. 1. b) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento danoso (21/08/2015), nos moldes do art. 398 do CC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES (ADVOGADO(A))

GERALDA JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001144-61.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GERALDA JOSE MONTEIRO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. I – Preliminar de ilegitimidade passiva Prospera a ilegitimidade passiva 
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arguida pelo DETRAN/MT. Com efeito, o artigo 22, VI, do Código de Trânsito 

Brasileiro estabelece que: Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua 

circunscrição: VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste 

Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 

24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; Art. 24. 

Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no 

âmbito de sua circunscrição: VII - aplicar as penalidades de advertência 

por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada 

previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas 

que aplicar; VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 

administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, 

dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as 

multas que aplicar; Desse modo, considerando que a multa objeto da ação 

indica que a infração eventualmente perpetrada pela parte consiste em 

avançar o sinal vermelho do semáforo, resta claro que a responsabilidade 

incumbe ao órgão e entidade executiva de transito do Município de 

Cuiabá/MT, razão pela qual acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do 

DETRAN/MT. II – Mérito No mérito, alega a autora que fora surpreendida 

com uma multa de trânsito lavrada na cidade de Cuiabá/MT, por ter 

avançado o sinal vermelho no dia 05/02/2018, às 10h16min, entretanto, 

afirma jamais ter saído de Alta Floresta/MT com seu veículo, utilizando-o 

apenas para ir ao trabalho. Pretende reparação por dano moral e material, 

sob o argumento de que é pessoa idosa e teve que se deslocar até a 

Delegacia de Polícia para registrar Boletim de Ocorrência, bem como 

agência dos Correios para recorrer da multa, aduzindo ainda ficou 

“demasiadamente constrangida diante dessa situação, perder 7 (sete) 

ponta na carteira da habilitação, e pagar uma multa no valor de R$ 293.47 

(duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), para uma 

senhora com mais de sessenta anos, se sente envergonhada perante a 

sociedade”. Por seu turno, o Município de Cuiabá/MT defende que os atos 

da administração pública gozam de presunção de legalidade e veracidade, 

não tendo a autora apresentado qualquer motivo hábil a afastar a 

exigência da multa, bem como que, ainda que inexigível, não há dano moral 

a ser indenizado. Não se tem informações sobre a procedência ou não da 

multa aplicada a autora, sendo certo que a exordial almeja apenas 

reparação por dano moral. Considerando o contexto dos autos, em sendo 

a multa ilegal, embora possa acarretar algum desconforto à parte autora, 

por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aqueles a que todos 

estão sujeitos nas relações interpessoais inerentes à vida em sociedade. 

Vale observar que a autora nega que tenha estado na cidade de 

Cuiabá/MT no dia da autuação, ensejando a teoria de que a infração fora 

perpetrada por um terceiro, que possivelmente clonou sua placa. 

Destaca-se que, considerando tal hipótese, a clonagem do veículo 

configura fato de terceiro, causa excludente do nexo de causalidade com 

o agir administrativo. Ou seja, a falha na prestação do serviço, ainda que 

verificada, já que se trata, em verdade, de fato de terceiro, não implica, 

por si só, direito à indenização por dano moral. Em segundo lugar, nada há 

nos autos que revele ter a autora sofrido ofensa a seus direitos da 

personalidade (nome, honra, imagem, dentre outros), razão pela qual não 

tem direito a alguma reparação a tal título. Com efeito, de todos sabido que 

o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas 

somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se 

dirige. Não induzem ao reconhecimento do dano moral certas situações 

que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício 

regular de determinadas atividades, como é o caso da espécie que se 

aponta. Sobre o assunto, leciona o ilustre doutrinador: “(...) só deve ser 

reputado como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos (...)”(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). Nessa senda, 

eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS. 

TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DAER. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não há 

qualquer auto de infração de competência do DAER em discussão nos 

autos, sendo ele parte ilegítima na demanda. CLONAGEM. O conjunto 

probatório demonstra a ocorrência de clonagem do veículo do autor, não 

sendo possível responsabilizá-lo pelas infrações imputadas. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Não há ilícito no agir do DETRAN e dos 

entes públicos autuadores, pois realizada a clonagem por terceiros. E a 

indenização por danos extrapatrimoniais exige mais do que transtorno 

sofrido pela parte. APELAÇÃO DO AUTOR E DO DETRAN DESPROVIDAS E 

DO DAER PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062499405, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha 

Filho, Julgado em 11/02/2015). Ante o exposto, acolho a preliminar arguida 

pelo DETRAN/MT para declarar sua ilegitimidade passiva para a demanda, 

e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001401-86.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DO 

NASCIMENTO FILHO REQUERIDO: GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A, 

EDITORA TRES LTDA. Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende do termo de 

audiência de ID nº. 15227407, a parte autora e a demandada EDITORA 

TRÊS LTDA entabularam acordo e pretendem sua homologação. A solução 

amigável do conflito está em consonância com a legislação pertinente. 

Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM 

RELAÇÃO A REQUERIDA EDITORA TRÊS LTDA, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a 

intimação das partes e patronos, conforme art. 914 da CNGC/MT. Em 

tempo, intime-se a parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito em relação a requerida GRUPO DE 

COMUNICAÇÃO TRÊS S.A, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

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

Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002469-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

MITSUKO KURANICHI KATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002469-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MITSUKO KURANICHI KATO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. Afirma a 

parte autora que em data não declinada contratou com a parte requerida o 

empréstimo consignado nº 194922455, no importe de R$ 4.138,45 (quatro 

mil e cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), com 

pagamento parcelado em 60 (sessenta) vezes de R$ 138,10 (cento e 

trinta e oito reais e dez centavos), o qual fora quitado em 07/07/2014. 

Assevera que fora surpreendida com novos descontos em seu benefício 

previdenciário e ao investigar sua origem constatou que correspondiam a 

novo empréstimo consignado, contrato nº. 545040539, no valor de R$ 

4.495,11 (quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e onze 

centavos), tendo como forma de pagamento 60 (sessenta) parcelas, no 

valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), sendo verificado ainda que 

já haviam sido descontadas 22 (vinte e duas) parcelas. Salienta que ao 

manifestar desconhecimento ao referido contrato, os descontos foram 

cessados (tendo o último desconto sido efetuado em agosto de 2016, 

consoante documento de ID nº. 14119881 –Pág. 1), razão pela qual o 

nome da autora fora inserido em cadastro de inadimplente. Entretanto, 

analisando o documento apresentado pela ré com o escopo de justificar a 

origem do débito objeto da negativação em testilha (ID nº. 15129315) 

verifica-se similitude com a assinatura lançada pela autora no instrumento 

de procuração de ID nº. 14120072 e documento pessoal de ID nº. 

14119778. Nessa toada, o cenário fático apresentado não permite uma 

conclusão certeira sobre os fatos, havendo dúvidas sobre a efetiva 

contratação do empréstimo pela autora. De se frisar que o extrato 

bancário apresentado pela autora, encartado ao ID nº. 14119851 - Pág.1 

demonstra que no dia 19/09/2014 fora efetuado um crédito em sua conta 

bancária, no montante declinado no contrato encartado pela ré. Entretanto 

consigno expressamente que tal fato, por si só, não tem o condão de 

ensejar a improcedência da demanda, porquanto como dito, não 

comprovada a efetiva contratação. Impende anotar que é cediço geral a 

prática de condutas dessa natureza por instituição financeiras com o 

escopo de obrigar os clientes a aceitarem o empréstimo, “empurrando-o 

goela a baixo”, forçando-os ao pagamento das prestações consequentes. 

Ressalta-se que, como exemplo no caso em comento, o valor em tese 

disponibilizado à parte é de R$ 4.495,11 (quatro mil quatrocentos e 

noventa e cinco reais e onze centavos), enquanto o devido pelo cliente ao 

final é de R$ 8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais). Desse modo, a 

realização de perícia técnica na assinatura dos documentos juntados pela 

parte ré se revela imprescindível para a verificação da contratação e 

aplicação do melhor direito. A matéria que reclama a realização de perícia 

conclusiva, a fim de se aferir se o contrato foi fraudado ou não, tem o 

intuito de respaldar uma decisão baseada em prova concreta. Assim, a 

aplicação da Lei nº. 9.099/09 nas causas de maior complexidade 

consistiria em infração ao princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 

5º, LV, da CF. Ante o exposto, revogo a tutela provisória deferida e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002590-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GILMAR PEREIRA SERRA 

PINTO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito Primeiramente, consigno que deixo de analisar a contestação de ID 

nº. 15123802, apresentada pela Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A porquanto esta não compõe o polo passivo da demanda. 

No mérito, alega o autor que contratou um empréstimo consignado junto ao 

requerido no ano de 2017, entretanto, apesar da modalidade da 

negociação os descontos não foram efetuados em seu contracheque 

como deveriam, razão pela qual o nome do requerente fora inserido em 

cadastro de inadimplente. Aduz que tentou solucionar o problema na seara 

administrativa, contudo, o banco não disponibilizou outra forma de 

pagamento, tendo intentado a presente demanda pretendendo liminarmente 

a exclusão do seu nome do rol de devedores bem como a indenização por 

dano moral. Por seu turno a ré alega que “O contrato objeto dos autos foi 

celebrado em 22/11/2017, no valor de R$ 51.021,98 a ser pago em 72 

parcelas de R$1.330,60, através de descontos nos proventos do autor da 

parte requerente. Consta 01 parcela paga integralmente e a parcela 02 

paga parcialmente o valor de R$ 345,12 através de desconto em folha. 

Atualmente o contrato encontra-se em aberto e em atraso por 192 dias. 

Conforme analise não houve desconto na folha 12/2017; 01/2018 e 

02/2018. Foi utilizado o valor de R$ 14,98 disponível no reembolso para 

baixar a parcela 01. Houve desconto parcial nas folhas 03/2018 a 07/2018 

no valor de R$ 339,40. (...) Quando da celebração do negócio jurídico, o 

mutuário se comprometeu a manter disponível sua margem consignável, 

para realização de descontos periódicos, diretamente em sua 

remuneração. Porém durante o desenrolar da relação contratual o banco 

requerido ficou impossibilitado de realizar o lançamento das parcelas 

combinadas entre as partes, quedando-se a parte devedora inadimplente, 

motivo pelo qual houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, o que nada mais é do que o exercício regular do direito do 

credor”. Analisando as provas encartadas aos autos verifica-se do 

documento de ID nº. 14306795 que no dia 02/03/2018 o autor teve o nome 

lançado no rol de inadimplentes pelo Banco Pan, em razão de um débito no 

importe de R$ 95.817,80 (noventa e cinco mil oitocentos e dezessete reais 

e oitenta centavos), vencido em 05/01/2018. Evola-se da cópia do contrato 

firmado entre as partes, encartada ao ID nº. 15214872, que a cláusula 7 

prevê que o contratante declara que possui margem consignável 

disponível, bem como que, tem ciência de que se por qualquer motivo não 

for descontado o vencimento pela Fonte Pagadora, deverá pagá-lo 

diretamente ao credor, mediante desconto bancário em conta corrente, 

boleto, ou outra forma disponibilizada pelo credor. Ademais, a cláusula 14 

também estabelece que o atraso no pagamento de qualquer parcela, seja 

qual for o motivo, sujeitará a inscrição do nome do devedor em cadastro 

de inadimplente. Não restou esclarecido nos autos o motivo da cessação 

dos pagamentos pela fonte pagadora do autor das prestações atinentes 

ao empréstimo contratado, não havendo menção sobre a exata margem 

consignável do demandante, tampouco se esta fora de fato mantida por 

ele. Vê-se do holerite apresentado pelo requerente a existência de outros 

empréstimos por ele contratados, podendo ter sido atingido o limite 

consignável. Da mesma forma, também pode ter havido falha na prestação 

do serviço pela requerida. Ainda que obscuro tal ponto, é fato que em 

observância ao disposto na cláusula 7 do contrato, o autor contatou a 

requerida visando o adimplemento do débito, consoante demonstram as 

conversas anexas a exordial, contudo, sem sucesso. As conversas 

encartadas ao ID nº. 14306767 indicam que o autor buscou solução ao 

impasse junto à requerida aos 07/04/2018, solicitando cópia do contrato 

para regularização dos descontos junto ao órgão pagador, uma vez que o 

empréstimo contratado é consignado em folha de pagamento. Entretanto, 

vê-se que as partes mantiveram contato até o dia 11/07/2018 sem que o 

autor tivesse sua solicitação atendida. Desse modo, não prospera a 

alegação do Banco Pan de que não fora acionado na via administrativa 

para resolução do imbróglio. Nessa toada, conclui-se que ainda que a 

inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplente seja legítima (o 

que não fora comprovado pelo Banco Pan) sua manutenção não o é, 

porquanto demonstrada a falha na prestação de serviço pela requerida 

quando da não disponibilização de outros meios para adimplemento, 
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consoante estabelece a cláusula 7 do contrato. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 14318828. 

Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que 

não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a legalidade da 

anotação e manutenção do nome do autor em rol de inadimplentes. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não comprovada 

a responsabilidade do autor pela cessação do pagamento do empréstimo 

contratado, havendo inscrição do nome do requerente em cadastro de 

inadimplente, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Ocorre que a Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade 

de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo 

que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Analisando o extrato apresentado 

pelo autor ao ID nº. 14306795, verifica-se que a inscrição objeto da ação 

fora inserida aos 02/03/2018, havendo outro apontamento anterior, 

incluído aos 17/02/2018, indicando débito de R$ 22.876,00 vencido em 

02/01/2018. Quanto à legitimidade ou não da inscrição anterior o autor não 

apresentou qualquer explanação. Impende anotar que efetuada busca 

com o uso do CPF do autor junto ao sistema PJE não constatou-se a 

existência de ação visando a declaração de ilegitimidade do referido 

apontamento, presumindo-o, portanto, válido. Desse modo, aplicável ao 

caso em comento a Súmula alhures transcrita. Corroborando o 

entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada 

como indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de 

crédito, não caracterizado o dano moral, no caso concreto, em razão da 

existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). Nessa linha de 

inteleção, improcedente o dano moral. II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, termos 

do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002680-10.2018.8.11.0007
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SEBASTIANA DE ANDRADE MORAES (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002680-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIANA DE ANDRADE 

MORAES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Inépcia da inicial – 

ausência de documentos A ré pretende a extinção da ação sem resolução 

do mérito sob o argumento de que a exordial não está acompanhada de 

provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos autos o 

comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente emitida pelo 

órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, verifica-se 

como requisito da peça inicial a juntada dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de juntada de comprovante original de informação de inscrição negativa. A 

toda evidência, optou o legislador por presumir a veracidade das 

informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à Justiça, evitando 

fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Cabe ressaltar, ainda, que vige o 

princípio da boa fé quanto aos documentos juntados pela parte postulante, 

não sendo crível presumir que o documento apresentado não esteja em 

conformidade com aquele postulado, mormente em razão do fato de o 

autor poder responder pela litigância de má fé ao pleitear direito que não 

lhe assiste. Desse modo, comungo do entendimento de que a exigência de 

juntada de documento original que demonstre a inscrição negativa 

caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende 

anotar que a requerida também aduz em sua tese defensiva que a 

inscrição é legítima, confirmando assim que inseriu o nome da parte autora 

em cadastro de inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No 

mérito, afirma a autora que em data não informada efetuou uma compra 

junto a loja City Lar, ocasião em que fora informada que seria necessário a 

aquisição de um cartão da requerida Banco Losango para concretização 

da compra. Salienta que contratou o cartão da requerida, contudo, em abril 

de 2018 solicitou o cancelamento, tendo lhe sido fornecido boleto para 

pagamento e baixa. Assevera que o boleto com vencimento para 

15/04/2018, no importe de R$ 609,82 (seiscentos e nove reais e oitenta e 

dois centavos) fora quitado aos 25/04/2018 e o cartão cancelado, 

contudo, para sua surpresa, posteriormente teve o nome inserido em 

cadastro de inadimplente pela ré, razão pela qual pretende a declaração 

de inexistência do débito e reparação por dano moral. Por seu turno, a 

requerida afirma que a inscrição correspondente ao atraso para 

pagamento, uma vez que o boleto mencionado pela autora tinha como 

vencimento o dia 15/04/2018 e fora pago tão somente no dia 25/04/2018. 

O extrato da negativação de ID nº. 14404890 aponta que em 14/07/2018 o 

nome da autora fora inserido no SPC em razão de um débito vencido em 

15/05/2018, no importe de R$ 59,19 (cinquenta e nove reais e dezenove 

centavos), pelo Banco Losango. Analisando o boleto encartado ao ID nº. 

14404837, verifica-se que consta a informação de que “Encargos no 

atraso de pagamento serão cobrados na próxima fatura”. Entretanto, 

consoante afirmado pela autora, o boleto visava a quitação do contrato e 

cancelamento do cartão, de modo que não haveria, em tese, próxima 

fatura. Desse modo, ainda que a dívida seja legítima, a ré não comprovou 

que efetuou a cobrança a parte autora, seja por contato telefônico ou via 

e-mail, a demonstrar que a notificou do débito pendente antes da inscrição 

de seu nome em cadastro de inadimplente. Como dito, embora o boleto 

fornecido a autora mencione a informação de que encargos decorrente do 

atraso no pagamento seriam cobrados na próxima fatura, em se tratando 

de boleto para cancelamento do cartão, não há que se falar em próxima 

fatura, de modo que, cabe ao banco se desincumbir de proceder a 

cobrança com efetividade ao cliente antes de inscrever seu nome no rol 

de devedores. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 
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havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarada em decisão de ID nº. 14623353. Dessa forma, o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se 

desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 

documento a fim de demonstrar que enviou a autora novo boleto para 

pagamento, tampouco, que a requerente teve ciência do aludido débito e 

fora cobrada antes da anotação de seu nome em cadastro de 

inadimplente. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Havendo inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplente 

em razão de dívida que não fora previamente avisada, evidencia-se a 

ilegalidade da anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela 

parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na falha do sistema de cobranças da requerida, que poderia 

não aceitar o pagamento do boleto após o vencimento, ou ainda, fornecer 

minimamente os parâmetros de juros e eventuais encargos incidentes 

sobre a dívida em decorrência do pagamento atrasado. Vê-se ainda, a 

desídia da empresa de sequer cobrar seus clientes antes em 

encaminhá-lo ao cadastro de inadimplentes, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Consigno ainda que não vislumbro a ilegalidade da cobrança, uma vez que 

o boleto fora de fato pago em atraso pela parte, certamente ensejando 

encargos contratados pelas partes. Porém a anotação em rol de mal 

pagadores se revela temerária, já que não comprovada a cobrança prévia 

à autora do aludido montante. Desse modo, configurada a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a 

comprovação dos morais em decorrência de inscrição indevida por 

ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: 

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. 

AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, J. em: 20.09.2011). A Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a 

possibilidade de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, 

estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, 

impende anotar que no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade 

da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de ID nº. 

14404890 verifica-se a inexistência de inscrições anteriores. Ainda, 

realizada em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta 

– MT, restou comprovada a inexistência de outras inscrições em nome da 

autora. Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Indefiro o pedido da ré de condenação da 

autora em litigância de má-fé, porquanto parcialmente procedente a 

demanda. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para CONDENAR a 

ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (14/02/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE o feito quanto à declaração de inexigibilidade do 

débito pretendida pela autora, bem como à litigância de má fé, formulada 

pela ré, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

MAICON GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001336-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MAICON GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando omissão havida na sentença de ID nº. 14664966. É o necessário. 

DECIDO. Em análise percuciente dos autos constato que a pretensão da 

Embargante não merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os 

embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

supratranscrita. Narra a Embargante que a sentença fora omissa, 

porquanto deixou de aceitar o uso de tela sistêmica como meio de prova. 

Desse modo, evidencia-se que a insurgência do embargante dá-se quanto 

ao mérito da lide, razão pela qual, persistindo irresignação, deverá 

valer-se da via recursal adequada que não os Embargos de Declaração. 

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos no id n.º 15187531, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

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

Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002368-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO (EXEQUENTE)

KAMILA DE MOURA SANTOS (ADVOGADO(A))

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUDIO METELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002368-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA IUNAR DE FREITAS 

PORTAO EXECUTADO: CLAUDIO METELLO Vistos. Trata-se de Embargos 

de Declaração interposto por MARIA IUNAR DE FREITAS PORTÃO, 

alegando contradição havida na sentença de ID nº. 14255172. É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos constato que a 

pretensão da Embargante não merece prosperar. Senão vejamos. É 

cediço geral que os embargos declaratórios devem ser manejados com o 

escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão 

ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante 

dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, 

vejo que inexiste qualquer das situações específicas estabelecidas na 

legislação supratranscrita. Narra a Embargante que a sentença fora 

contraditória, porquanto extinguiu o feito sem resolução do mérito, em 

decorrência da incompetência do Juizado Especial para julgamento da 

causa ante ao valor almejado pela parte. Afirma que a Lei nº. 9.099/95 

estabelece que o Juizado Especial é competente para julgar as causas de 

até 40 (quarenta) salários mínimos, bem como, o cumprimento de sentença 

de seus julgados, independente do valor da execução, nos termos do 

Enunciado 58 do FONAJE. Entretanto, vale observar que a pretensão 

inaugural consiste em cumprimento de uma sentença não prolatada pelo 

Juizado Especial de Alta Floresta/MT, mas sim, pelo CEJUSC, os quais não 

se confundem. Como mencionado pela embargante, as partes tiveram um 

problema extrajudicial e ao renegociarem a dívida procederam a 

homologação do acordo junto ao CEJUSC, o que se depreende do 

documento de ID nº. 9675116. Nessa senda, não se aplica ao caso em 

comento o disposto no artigo 3º, § 1º, I, da Lei nº. 9.099/95, devendo a 

sentença objurgada ser mantida em sua integralidade. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

14507371, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA SAVEDRA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000288-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIANA CRISTINA SAVEDRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando contradição havida na 

sentença de ID nº. 14460672, sob o argumento de que apesar de julgar 

parcialmente procedente a demanda (para declarar a inexistência do 

débito), condenou a autora em litigância de má-fé-. É o necessário. 

DECIDO. No que atine a contradição alegada pela Embargante, analisando 

a sentença objurgada, não se vislumbra sua incidência, sendo certo que 

no decisório expressamente constou: “Entretanto, no presente caso não 

há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo 

réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque 

existem outras negativações em seu nome, inclusive várias preexistentes 

à discutida na lide. Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito 

fora inserida em 10/09/2017. Em que pese o documento juntado no ID n.º 

11868643, indicar a inexistência de outros apontamentos em nome da 

parte autora, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA 

de Alta Floresta – MT, restando comprovada a existência de outras DEZ 

negativações preexistentes à inscrição discutida na lide, bem como outra 

posterior, conforme extrato que antecede a sentença. In casu, aplica-se a 

Súmula nº 385 do STJ, que afasta a possibilidade de reparação moral 

quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da 

demandante junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra 

ação visando a declaração de ilegitimidade dos apontamentos anteriores, 

presumindo-se, portanto, válidos. Diante de tal prova, forçoso concluir que 

a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada (...) Desse 

modo, tenho que a parte autora merece incorrer nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no caso em tela 

a parte demandante deduziu pretensão contra texto expresso de Súmula 

(Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a litigar contra norma jurídica, 

conduta contrária à probidade processual e que autoriza o 

reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015”. (Destaquei). 

Desta feita, não vislumbrando a irregularidade apontada pela Embargante, 

tenho que a sentença merece ser mantida. A irresignação da parte se dá 

quanto ao mérito da causa, e, persistindo discordância, deverá valer-se 

da via adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 14486980, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001192-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: COMERCIO DE CONFECCOES 

ZEFERINO LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

caráter infringente movido por COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO 

LTDA – EPP contra a sentença de ID nº. 14461933, alegando a incidência 

de contradição. É o necessário. DECIDO. Alega a parte embargante que a 

sentença objurgada decretou a revelia da demandada, contudo, em 

inobservância ao que dispõe o artigo 11, I, da Resolução 185 do CNJ. 

Releva anotar que o sistema eletrônico ficou indisponível no dia 

12/06/2018 de modo que, nos termos da normativa alhures apontada o 

prazo para apresentação de contestação se estenderia ao dia seguinte, 

qual seja, 13/06/2018, quando referida peça fora apresentada. Desse 

modo, verifica-se a irregularidade havida na sentença razão pela qual não 

há que se falar em revelia da requerida, porquanto tempestiva a 

contestação. Por outro lado, analisando inteiramente o julgado em testilha, 

verifica-se que independente da revelia, as alegações e provas 

produzidas pela demandada já foram consideradas, sendo fato que a 

sentença constou expressamente: “Em que pese a revelia da demandada, 

verifica-se que a seu turno, esta defendeu a legalidade da negativação, 
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afirmando que realmente houve abertura de cadastro e realização de 

compras parceladas, tendo instruído a contestação com a ficha cadastral, 

acompanhada de fotografia do cliente, cópia do RG e contrato de compra. 

Analisando referidos documentos resta evidenciada a ocorrência de 

fraude, haja vista a gritante divergência entre as assinaturas bem como 

fotografia do autor. Portanto, conclui-se que o nome da parte autora foi 

indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) 

dos serviços prestados pela ré”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 48 

da Lei nº 9.099/95, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos para sanar a irregularidade e reconhecer a tempestividade da 

contestação, revogando a revelia decretada, mantendo os demais termos 

da sentença de ID nº. 14461933 em sua integralidade. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001106-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI (EXEQUENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (EXECUTADO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001106-49.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ALEXANDRE MAGNO 

CAMOLEZZI EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ELECTROLUX DO 

BRASIL S/A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por CARDIF DO BRASIL 

SEGUROS E GARANTIAS, alegando contrariedade havida na sentença de 

ID nº. 13714008. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos 

autos constato que a pretensão da Embargante não merece prosperar. 

Senão vejamos. É cediço geral que os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, 

suprimir omissão ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no 

julgado, consoante dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 

do CPC. In casu, vejo que inexiste qualquer das situações específicas 

estabelecidas na legislação supratranscrita. Cinge-se da peça recursal 

que a irresignação do embargante dá-se ao fato de que fora condenada, 

solidariamente com as demais requeridas, ao ressarcimento pelo dano 

material no valor integral da nota fiscal, que abrange o valor do produto 

bem como da garantia estendida. Contudo, afirma que é responsável 

apenas pelo valor do produto em casos de impossibilidade de reparo. Vale 

lembrar que o dano material corresponde ao prejuízo econômico suportado 

pelo consumidor, não havendo qualquer motivo para se abater o valor da 

garantia estendida, posto que paga por ele. Ademais, é certo que se tal 

serviço tivesse sido prestado de forma eficaz possivelmente a demanda 

sequer existiria. Nessa senda, em que pese à insurgência da Embargante, 

tenho que não lhe assiste razão, de modo que, persistindo o 

descontentamento e o intento de que sejam revistas às razões do 

julgamento, deverá valer-se da via adequada para tanto. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

13831466, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

21 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

ANDRIELE EVA PERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI (ADVOGADO(A))

NOSSOLBIKES COMERCIO E REPAROS DE BICICLETAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001387-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRIELE EVA PERES DOS 

SANTOS REQUERIDO: NOSSOLBIKES COMERCIO E REPAROS DE 

BICICLETAS LTDA - ME Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. II – 

Mérito No mérito, afirma a autora que teve o nome indevidamente inserido 

pela ré em cadastro de inadimplente porquanto não se recorda de ter 

mantido, ou ter sido autorizada por seu responsável legal a manter com ela 

qualquer relação jurídica. Por seu turno, a requerida afirma que em 

07/08/2013, quando contava com 17 anos de idade, a autora adquiriu uma 

bicicleta, tendo pago uma entrada de R$ 173,00 (cento e setenta e três 

reais) e parcelado o remanescente em três vezes de igual valor, ocasião 

em que assinou três notas promissórias, encartadas aos autos. No mérito, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, 

do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, inclusive, já 

declarado em decisão de ID nº. 13281134. Nessa senda, o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, tendo a empresa demandada 

se desincumbido de seu ônus, senão vejamos. Compulsando o feito 

verifico que o cerne da questão posta em juízo diz respeito à validade do 

instrumento contratual entabulado entre as partes, porquanto a parte 

autora alega que, quando celebrado o contrato, não dispunha das 

qualidades necessárias para a sua realização, pois era relativamente 

incapaz, razão pela qual o negócio jurídico firmado não disporia de 

validade e, pois, seria anulável, consoante dispõe o regramento civil pátrio. 

A empresa ré, por sua vez, sustenta que a incapacidade da autora era 

relativa, e esta possuía discernimento para distinguir o certo do errado, 

bem como que para anular-se o contrato firmado por pessoa relativamente 

incapaz é necessário demonstrar o seu prejuízo no negócio realizado, o 

que não se verifica no presente caso. Impende anotar que, na toada do 

ordenamento jurídico vigente os atos praticados por pessoa relativamente 

incapaz, sem a assistência de seu legítimo representante, são anuláveis. 

Assim sendo, aquelas ações realizadas por maiores de 16 anos e 

menores de 18 anos, são suscetíveis de serem anuladas se assim o 

requererem os interessados. A decretação de tal ineficácia fica, pois, 

adstrita ao arbítrio do lesado. No caso em comento em que pese a 

incapacidade relativa da autora quando da celebração do contrato, não se 

verifica causa bastante a ensejar a anulação do instrumento firmado. Vale 

lembrar que a dívida contraída pela requerente decorre da aquisição de 

uma bicicleta, tendo esta inegavelmente usufruído do produto, uma vez 

que jamais afirmou que este não lhe fora entregue. Embora afirme que a 

validade do negócio jurídico dependia da anuência dos seus pais, em 

razão da sua capacidade relativa, a autora não restou informado nos 

autos que estes manifestaram discordância a compra, pois certamente 

viram a filha chegar em casa com o produto e não buscaram a loja para 

anular ou ratificar a venda. Para a decretação da anulabilidade do ato 
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jurídico, se afigura necessária a verificação, in concreto, da ocorrência do 

prejuízo, uma vez que, na ausência de dano, não se constata substrato 

fático, ou jurídico para a anulação do negócio firmado. E, na espécie, os 

benefícios decorrentes do instrumento contratual restam evidentes, uma 

vez que, como dito, se verifica que a parte autora usou regularmente os 

serviços prestados pela ré, de sorte que, nesses termos, se afigura 

completamente desprovida de razão a afirmação de que o negócio jurídico 

seria anulável, cujo intuito da autora, em verdade, seria o de se eximir da 

obrigação firmada, porquanto inadimplente. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INTERNET. CONTRATO FIRMADO POR RELATIVAMENTE 

INCAPAZ. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. - A par do conjunto probatório produzido nos autos, em 

que pese o contrato ter sido assinado à época em que o autor tinha 

apenas 16 anos (fls. 15 e 54) e sem constar a assistência dos 

responsáveis legais no referido contrato, a declaração de nulidade 

somente se justificaria se do negócio decorreram prejuízos ao menor 

(artigo 171 do CC), o que não se verifica no caso em questão, pois 

usufruiu o serviço contratado. - Dessa forma, tendo o autor se 

beneficiado com o negócio celebrado, fazendo uso dos serviços de 

internet, e deixando de efetuar o pagamento das mensalidades que 

autorizaram a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, 

incabível a desconstituição do débito, e, consequentemente, inviável o 

pleito de reparação por danos morais, a fim de evitar enriquecimento sem 

causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, agiu a parte ré ao 

abrigo do exercício regular do seu direito (artigo 188, inciso I, do CC), 

diante da validade do contrato. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005410907, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 19/05/2016). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DE 

CONTRATO DE TELEFONIA FIRMADO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. A 

incapacidade relativa (art. 4º, I do CC) não obsta a prática dos atos da 

vida civil, os quais, tendo em vista apenas a idade do contraente, não são 

nulos, mas anuláveis (art. 171, I do CC). Para que o ato jurídico realizado 

por relativamente incapaz seja invalidado é necessário que o menor tenha 

sido prejudicado pelo negócio realizado, o que, a priori, não se verifica na 

espécie, pois os elementos constantes nos autos indiciam a utilização dos 

serviços de telefonia. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068781921, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore 

de Assis Brasil, Julgado em 08/06/2016). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

TELEFONIA. CONTRATO FIRMADO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. 

VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 1.- Não há falar em cerceamento de 

defesa havendo prova suficiente da autenticidade dos documentos 

acostados, mesmo que não originais. 2.- Ainda que anulável o contrato 

celebrado por menor relativamente incapaz sem a necessária assistência 

dos responsáveis legais, seus efeitos permanecem válidos até a 

declaração de invalidade. Não se reconhece a nulidade se do negócio não 

decorreram prejuízos ao menor mas apenas benefícios. Lícita a operação 

e descumprido o pactuado, responde o contraente pelo ato praticado, 

pena de enriquecimento sem causa. REJEITADA A PRELIMINAR. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061857975, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 

29/10/2014). Assim sendo, diante de tais considerações, não se verifica 

qualquer razão de fato ou de direito passível de ensejar a anulação do 

instrumento contratual celebrado entre as partes. Desse modo, não 

restando demonstrado qualquer agir em desconformidade com a 

legislação vigente por parte da requerida, reputo lícita a sua conduta de 

inserir o nome da parte autora no rol de maus pagadores, ante a 

reconhecida inadimplência do produto adquirido. Não há que se falar em 

duplicidade na negativação do nome da autora, conforme aduz em sede 

de impugnação a contestação, uma vez que o SPC e SERASA são bancos 

de dados distintos. Destarte, não vislumbro prejuízo moral a requerida em 

decorrência da presente demanda, razão pela qual tenho por 

improcedente o pedido contraposto de reversão à requerida da 

indenização pretendida pela autora. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, bem como o pedido 

contraposto, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

QUETILA TAMARA SOARES TOMKIEL (REQUERENTE)

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002337-48.2017.8.11.0007 REQUERENTE: QUETILA TAMARA SOARES 

TOMKIEL REQUERIDO: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO 

VALE DO JURUENA-AJES Vistos. Dispensado o relatório, em atenção ao 

disposto no artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. I – Preliminar 

incompetência Aduz a requerida que no caso em comento não se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor, de modo que a competência para 

processamento do feito é da comarca de Juína/MT, porquanto 

estabelecida no contrato firmado entre as partes. Em que pese tal contrato 

sequer tenha sido encartado aos autos, é fato que a relação jurídica em 

espeque reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Desse 

modo, afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma que a autora 

que foi aluna de um curso de especialização em psicopedagogia no polo 

de Alta Floresta/MT, fornecido pela requerida, concluído em novembro de 

2016, contudo, até a distribuição da ação não havida recebido resposta 

sobre a correção de sua monografia. Alega que em razão da desídia da ré 

perdeu inúmeras oportunidades de trabalho, pretendendo a reparação por 

danos morais bem como a correção do trabalho e lançamento da nota com 

a respectiva emissão de certificado de conclusão de curso. Por seu turno 

a requerida alega que a autora não enviou o trabalho com as correções 

solicitadas pelo professor e trocou e-mails com terreiros estranhos à 

relação, sendo dela a responsabilidade pelo atraso. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarada em decisão de ID nº. 10158462. 

Assinale-se, que, objetivando essencialmente o restabelecimento do 

equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou a intervir no 

mercado consumerista, com os julgadores passando a deter poderes 

especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais avultam, por 

exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a 

desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício de cláusulas 

abusivas, com presunção, até prova em contrário, da responsabilidade do 

fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. A 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual em demonstrar a 

constituição de seu direito, de acordo com art. 373, inciso I do CPC. O 

documento de ID nº. 9685539 demonstra que aos 13/10/2016 a autora 

enviou seu trabalho para correção pela primeira vez, para o endereço 
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eletrônico posgraduacao@ajes.edu.br. O e-mail constante do ID nº. 

9628361 – Pág. 1, remetido aos 26/06/2017 (após a propositura da ação) 

pelo endereço pós-graduacao@ajes.edu.br consta a informação que o 

trabalho fora remetido à autora para correção aos 24/10/2016 e até aquele 

momento não receberam a devolução. Entretanto, o documento de ID nº. 

9685541 comprova que aos 15/11/2016 a autora enviou a monografia para 

análise com as primeiras correções do professor ao endereço eletrônico 

posgraduacao.juina@ajes.edu.br, sendo fato que o documento de ID nº. 

9685559 – Pág. 1 demonstra que tal documento fora recebido, tendo sido 

enviado resposta para a demandante aos 02/12/2016 com os dizeres: 

“Bom dia, Quelita. Desculpe a demora para responder. Sua monografia já 

foi enviada para orientador. Assim que obtiver resposta, entro em contato. 

Qualquer dúvida, estou à disposição. Att, Tatiane Ribeiro Botelho de 

Almeida Secretária de Pós-Graduação AJES-Faculdades do Vale do 

Juruena (66) 3566-1875 ou (66) 9.8437-5589 AJES - FACULDADES DO 

VALE DO JURUENA. Av. Gabriel Muller, 1.136 N , módulo 01 - Juina/MT - 

78320-000” Desse modo, não prospera a alegação da requerida de que a 

autora não procedeu as retificações solicitadas pelo professor, sendo 

dela a responsabilidade pela demora na conclusão do procedimento. 

Ademais, não há que se falar em troca de e-mails com pessoas estranhas 

a relação, uma vez que consoante consta do trecho do e-mail alhures 

colacionado, a Secretária de Pós Graduação respondeu virtualmente a 

autora afirmando que o trabalho havia sido remetido ao orientador. Dessa 

forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato 

constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a requerida se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, 

o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Irrefutável que atraiu para si a 

responsabilidade de proceder a correção dos trabalhos e emitir certificado 

de conclusão do curso tão logo este seja findado, mostrando-se 

inadmissível que a aluna, após longo lapso temporal, não tenha recebido 

tal documento, se privando das benesses que um curso de pós 

graduação traz ao profissional. De se destacar que o documento de ID nº. 

9696486 demonstra um dos prejuízos suportados pela autora, que perdeu 

a chance de ser contratada por não apresentar o certificado de conclusão 

de pós graduação. Ainda que inexista previsão legal quanto ao prazo para 

emissão do aludido documento, deve-se fazê-lo com a maior brevidade 

possível, uma vez que ao iniciar o curso, a faculdade já sabe que o terá 

que fazê-lo, bem como que tal documento é necessário ao exercício da 

profissão então conquistada. O agir da ré consistente em não retardar a 

correção da monografia e consequentemente a emissão do certificado de 

conclusão de curso, por si só, configura ato ilícito passível de indenização 

por danos morais, porquanto evidenciada a falha na prestação dos 

serviços educacionais. Os fatos em testilha ultrapassam as barreiras do 

mero incômodo, dissabor ou contratempo, já que a autora foi prejudicada 

pela falta da entrega oportuna do diploma, tendo sido frustrada a 

expectativa de ascensão profissional, continuidade dos estudos e 

melhoria de vida durante o período. Assim, exsurge a obrigação da 

requerida em reparar os danos morais suportados pela autora, nos termos 

dos artigos 186 e 927, do Código Civil, e do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

LUCROS CESSANTES – (...) - DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DE 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL 

CONFIGURADO – (...) Constatada a falha na prestação de serviços, é 

cabível o ressarcimento por danos morais, uma vez que a demora 

excessiva na entrega do diploma frustrou as expectativas da autora com 

relação à sua vida profissional. (...) (TJMT. Ap 27348/2018, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – 

CURSO DE GRADUAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE 

CONCLSUÃO DE CURSO - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.A partir do 

momento em que a instituição de ensino disponibiliza o curso aos 

candidatos e consequentes alunos, torna-se responsável não apenas 

pela prestação do ensino e sua qualidade, mas, também conceder meio 

para o exercício da profissão, através de diploma devidamente 

reconhecido pelo Ministério da Educação. (...) (TJMT. Ap 168136/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). 

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente 

ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao 

porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, entendo adequado o valor 

pretendido pela autora na exordial, de modo que fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar 

arguida e confirmo os termos e prazos da liminar concedida, e JULGO 

PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: 

a) CONDENAR a ré à obrigação de fazer para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder a devida correção do trabalho e, consequentemente, o 

lançamento da nota do trabalho no sistema e, caso a parte autora seja 

aprovada, que seja emitido e entregue o certificado de conclusão de 

curso; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) 

a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 

1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000264-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HUGO FLAVIO GONCALVES 

ROSA REQUERIDO: NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Inobstante a apresentação de contestação pela requerida (ID nº. 

13850155), vê-se que apesar de devidamente citada e intimada (ID nº. 

14276268) esta não compareceu a sessão de conciliação realizada (ID nº. 

13862755), tampouco justificou sua ausência. Desse modo, forçoso 

faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 20 da Lei 

nº. 9.099/95, Enunciado 78 do FONAJE e artigo 344 do CPC, que dispõem: 

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Portanto, decreto a revelia da requerida. Via 

de consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se 

impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Nessa 

senda, em face da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial quando a parte autora afirma que em 25/11/2016 adquiriu um 

aparelho celular pelo site www.vocedeapple.com, contudo, até a 
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propositura da ação (04/02/2018) o produto não havia sido entregue. Da 

análise dos autos, bem como dos documentos que o instruem, verifica-se 

que o direito milita em parte a favor do reclamante, pois em que pese as 

alegações da parte reclamada de não ter culpa no atraso da mercadoria, 

não foi capaz de modificar os direitos do autor, nos termos do art. 373, II 

do CPC. Impende anotar que os documentos de ID nº. 11621362, 

11621363 e 11621364 comprovam a compra efetuada pelo autor, sendo 

certo que passados mais de um ano da aquisição do produto não restou 

demonstrado qualquer justificativa plausível a justificar tamanha demora. 

Embora não tenha sido apontada a previsão de entrega do telefone, o 

decurso de prazo havido desde a data da compra não coaduna com os 

princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, não podendo 

o cliente esperar eternamente pelo produto adquirido. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado o pagamento de seu produto, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe entregou a mercadoria. Cumpre 

salientar que o simples atraso na entrega de produto, por si só, não é 

suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto, no caso em comento 

houve decurso de mais de um ano desde a compra sem que o telefone 

celular tenha sido entregue ao autor. O produto em questão ocupa a 

qualidade de produto essencial na vida moderna, de modo que a 

recalcitrância do fornecedor em solucionar o empasse vai de encontro ao 

que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Referida conduta de 

desídia, que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a configurar o dano 

moral e impor a consequente obrigação de indenizar. Entrementes, é 

cediço que o STJ tem aplicado a “Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor” para casos dessa natureza, em que o consumidor despende 

demasiado tempo para solução de um problema criado pelo fornecedor, 

que não assume prontamente a responsabilidade que lhe cabe. Sobre o 

assunto, eis o julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ 

(2015/0226273-9), de relatoria da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, 

cujo trexo transcrevo: “À frustração do consumidor de adquirir o bem com 

vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o 

problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – 

ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente 

do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e 

fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de 

garantir a adequação do produto oferecido ao consumo”. Deve-se 

observar que os fatos narrados na inicial demonstram constrangimentos 

sofridos pela parte autora, de forma a caracterizar o referido dano 

imaterial, que no caso é in re ipsa, uma vez que se encontra ínsito na 

própria conduta perpetrada pelas rés, violando-se inclusive a boa-fé, 

consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na entrega do produto frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRADE APARELHOS CELULARES, 

CARTÕES DE MEMÓRIA E CAPAS PARA TELEFONE PELA INTERNET. 

AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. CONDUTA ILÍCITA. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. A situação de incômodos e aborrecimentos 

enfrentada pela parte autora em virtude da falha na prestação de serviços 

da requerida, que mesmo após diversas solicitações no âmbito 

administrativo, não obteve êxito em resolver a situação, extrapolou o mero 

inadimplemento contratual, configurando danos morais passíveis de 

indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078783651, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 12/09/2018). Desse modo, devida a 

reparação pelo dano moral e material suportados pelo autor. Destarte, 

tendo em vista os valores envolvidos na relação jurídica, o caráter sócio 

educativo da medida, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais, o 

qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do Reclamante. O dano material corresponde 

ao montante pago pelo autor pelo aparelho celular, que consoante 

documento de ID nº. 11621362 – Pág. 1 soma o total de R$ 1.060,91 (mil e 

sessenta reais e noventa e um centavos), pago em 25/11/2016. III - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR a ré à 

devolução do valor despendido pelo autor na compra no aparelho celular, 

qual seja R$ 1.060,91 (mil e sessenta reais e noventa e um centavos), 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 

CC); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALVONE FATIMA POSSAMAE (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001761-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DALVONE FATIMA 

POSSAMAE REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA., LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Mérito Aduz 

a autora ter comparecido as LOJAS AVENIDA em agosto de 2017 e 

efetuado uma compra no importe de R$ 23,97 (vinte e três reais e noventa 

e sete centavos), pago com cartão de débito. Afirma que aos 25/09/2017 

teve o nome inserido pela ré CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

em cadastro de inadimplente em razão de débito no importe de R$ 56,89 

(cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), entretanto, nega que 

tenha contratado tampouco desbloqueado ou utilizado referidos serviços, 

apontando a ocorrência de venda casada. Pugna pela declaração de 

inexistência do débito lançado em seu nome e indenização por dano moral 

em decorrência da inscrição em cadastro de inadimplente. Por seu turno 

as rés afirmam que compõem o mesmo grupo econômico e disponibilizam 

aos seus clientes cartão com inúmeras vantagens para compras dentro 

de suas lojas, o qual fora contratado pela autora, que efetuou o 

pagamento de apenas uma fatura. Trata-se de um contrato de adesão do 

“Cartão Club Mais”, com a contratação dos seguros “PROTEÇÃO DA 

SORTE”, “BOLSA MAIS PROTEGIDA”, “BONUS CELULAR - ANUIDADE 

BONIFICADA” e “CLUB+ SAUDE INDIVIDUAL”, autorizando a cobrança 

mensal dos valores destes, de R$ 3,99 (Três Reais e Noventa e Nove 

Centavos), R$ 3,49 (Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), R$ 10,00 

(Dez Reais), e R$ 5,99 (Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos), em 

suas faturas. Defendem a inexistindo falha na prestação de serviços e 

anexam aos autos o termo de adesão mencionado assinado pela autora, 

requerendo ao fim a improcedência da ação, e pedido contraposto para 

condenação da autora ao pagamento do importe de R$ 97,12 (noventa e 

sete reais e doze centavos). Analisando os contratos inseridos no bojo da 

contestação não se vislumbra a contratação dos serviços a título de 

seguro, uma vez que o termo de adesão elaborado pela loja requerida está 

em total desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor, já que 

inclui nele termos com letras minúsculas, que sequer pode ser lido com 

zoom do computador, diante da falta de nitidez do documento. Impende 

anotar que o Código de Defesa do Consumidor dispõe: “Art. 54. [...] § 3° 

Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com 

caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior 

ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.”. A 

letra do contrato realmente está em desconformidade com o CDC e não 
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demonstra a aquisição de seguros pela autora, devendo ser declarados 

inexistência dos débitos advindos dessa cobrança. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte requerida não comprovou satisfatoriamente a 

contratação dos serviços a título de seguro e ainda anexou aos autos um 

termo de adesão que não está de acordo com os termos do CDC, tornando 

a cobrança indevida. Ademais, não restou demonstrado que a autora 

possuía a real intenção de contratar os seguros mencionados pelas 

requeridas, sem receber os devidos esclarecimentos antes de assinar o 

Termo de Adesão, genérico e impreciso, no qual autorizava a cobrança 

dos prêmios de tais seguros. Consigno que comungo do entendimento de 

que esse tipo de serviço oferecido na fatura do cartão dos consumidores 

a título de “seguro” é meio de enriquecimento ilícito, pois não existe 

utilidade clara, a não ser o ganho fácil por parte de fornecedores que 

criam esses produtos diante do lucro simplificado. Com efeito, os 

argumentos da parte ré, quanto à veracidade, adequação e suficiência 

das informações prestadas aos consumidores não se coadunam com a 

prova produzida, porquanto devidamente demonstrada a abusividade da 

prática adotada de prestar informação equivocada ou omitir informação 

relevante e, ainda, realizar a cobrança de serviço não contratado 

efetivamente (seguro). Como é cediço, nas relações de consumo, além da 

observância do princípio da boa-fé objetiva, impõe-se respeitar o princípio 

da transparência e do direito à informação, veiculados nos artigos 6º, 

inciso III, e 31, caput, do CDC, verbis: “Art. 6º - São direitos básicos do 

consumidor: [...]. III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem.” “Art. 31. A oferta e apresentação 

de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores.” Ademais, o art. 51, inciso IV, do 

CDC, também dispõe acerca da nulidade das cláusulas contratuais 

referentes ao fornecimento de produtos ou serviços que “coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade.” Nessa senda, tenho que a cobrança é indevida, 

bem como a inscrição em cadastro de inadimplente. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). A Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade 

de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo 

que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Apesar da péssima qualidade do 

documento de ID nº. 13410480, verifica-se a inexistência de outro 

apontamento em nome da autora, o que é corroborado pelo extrato obtido 

em consulta efetuada em gabinete por este juízo (documento incluso) junto 

ao sítio eletrônico do CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT. Desse 

modo, inexistindo a anotação preexistente não há que se falar em 

aplicação da aludida súmula. Subseguindo a linha de explanação, o valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Tendo em vista a ilegalidade da cobrança, em 

razão de todo o explanado, é improcedente o pedido contraposto 

formulado pela ré para condenação da autora ao pagamento da dívida. II – 

Dispositivo Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito apontado pela ré CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO na inscrição em cadastro de inadimplente (ID nº. 13410480); 

b) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(25/09/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOAO MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000984-36.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO MARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente o presente feito, verifica-se a que sessão de 

conciliação fora realizada em 22/05/2018 (ID nº. 13330267), e embora a 

requerida tenha comparecido a solenidade, não apresentou contestação. 

Apesar de ter encartado os documentos de ID nº. 13417436, 13417439, 

13417444, 13417447 e 13417451ª requerida não trouxe aos autos a peça 

contestatória. Com efeito, o Enunciado 4 dos Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso estabelece que: Enunciado 4 – A Contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de revelia. Desse modo, a decretação da revelia é a 

medida que se impõe, nos termos do artigo 344 do CPC, que estabelece: 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Desse modo, decreto a revelia da requerida. Via de consequência, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, do CPC. No 

mérito, afirma o autor que contratou com a requerida plano de telefonia no 

importe mensal de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). 

Contudo, fora surpreendido com cobranças muito acima do pactuado, e 

solicitou o cancelamento do contrato, porém, teve o nome inserido em 

cadastro de inadimplente pela requerida aos 08/12/2016, por um débito 

vencido aos 10/07/2016 no importe de R$ 488,46 (quatrocentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e seis centavos). Apesar de encartar documentos 

aos autos a requerida não ofertou contestação. Entretanto, analisando 

aludidos documentos vislumbra-se a apresentação de um contrato 

firmado, em tese, pelo autor aos 14/07/2016, contratando plano mensal de 

R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos). Embora o 

contrato apresentado tenha sido firmado em julho de 2016, foram 

apresentadas ainda faturas de eventual consumo do autor, entretanto, 

correspondente aos meses de maio e junho do referido ano. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. O artigo 373 do Código de Processo 

Civil prevê que o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, ou do réu, para provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor. Analisando detidamente o 

feito verifica-se que não restou comprovada a legalidade do debito objeto 

da inscrição em cadastro de inadimplente. Em que pese a anotação 

apontar que a dívida, em tese, venceu aos 10/07/2016, além do contrato 

apresentado pela requerida ser datado de 14/07/2016, portanto, 

posteriormente a data declinada na anotação, estabelece valor mensal 
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bem abaixo do inscrito. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, 

quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de telefonia se 

desincumbiu de seu ônus, sendo certo que sequer apresentou 

contestação. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não 

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

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

responsabilidade menciona no dispositivo legal supratranscrito é 

embasada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens 

e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. Entretanto, no presente 

caso não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação 

feita pelo réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, 

porque existem outras negativações em seu nome, inclusive preexistentes 

à discutida na lide. Na toada do extrato apresentado pelo autor em ID nº. 

12576358 evola-se que a inscrição objeto do presente feito fora 

disponibilizada pela requerida aos 08/12/2016, indicando débito de R$ 

488,86 (quatrocentos e oitenta e oito reais). Mencionado documento indica 

ainda outra negativação em nome do autor, inserida pela empresa OMNI 

S/A, disponível em 09/02/2014, apontando débito de R$ 163,19 (cento e 

sessenta e três reais e dezenove centavos). Vale anotar que em consulta 

ao sistema PJE constata-se a existência de demanda em tramite perante 

este juízo, movida pelo autor pretendendo a declaração de inexistência do 

referido débito (autos nº. 1000986-06.2018.8.11.0007). Ocorre que foi 

realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta 

– MT, restando comprovada a existência de outras QUATRO 

negativações, sendo duas anteriores e duas posteriores à inscrição 

discutida na lide, conforme extrato que acompanha a sentença, sendo 

todas anteriores a distribuição da ação. Impende anotar que efetuada 

busca com o uso do CPF da demandante junto ao sistema PJE não 

constatou-se a existência de outras ações visando a declaração de 

ilegitimidade dos apontamentos constantes do extrato objeto pelo juízo, 

presumindo-se, portanto, válidos. In casu, aplica-se a Súmula nº 385 do 

STJ, que afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente 

legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte 

nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse 

justificar a indenização pleiteada. Corroborando o entendimento, eis a 

Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada como indevida a inscrição 

do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, não caracterizado 

o dano moral, no caso concreto, em razão da existência de inscrições 

prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 19/04/2018). No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. Desse modo, tenho que a parte autora merece incorrer nas 

penalidades decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no 

caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra texto 

expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a litigar 

contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e que 

autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do 

CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III 

– Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO 

PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: 

a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 488,46 (quatrocentos e 

quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), apontado pela 

TELEFONICA BRASIL S/A MÓVEL, objeto da negativação de ID nº. 

12576358; Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC c.c a Súmula 385 do STJ. Em decorrência do 

reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época 

do pagamento, bem como CONDENO a autora ao pagamento das custas 

do processo e dos honorários do advogado que fixo no montante de 20% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001449-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FABIO ALVES DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. I – Preliminar a) Ilegitimidade ativa Antes de analisar a 

preliminar arguida pela requerida releva anotar que a demanda tem como 

pedido principal a revisão de consumo e declaração de inexistência do 

débito, além de indenização por dano moral, em decorrência da conta 

vencida em maio de 2018, cujo valor o autor afirma ser indevido, além da 

pretensão liminar de evitar a suspensão do fornecimento de energia ante a 

inadimplência da aludida conta. Desse modo, sendo o autor morador da 

residência onde instalada a unidade consumidora em comento, é, portanto, 

o destinatário final do produto e se enquadra como consumidor, conforme 

estabelecido no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. 

Inegavelmente o corte na energia ensejaria prejuízos ao autor, 

demonstrando assim seu interesse e legitimidade para a ação. Afasto a 

preliminar arguida. b) Incompetência em razão da matéria Rejeito a 

preliminar arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso 

em tela e de cunho protelatório. De qualquer forma, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. II - 

Mérito No mérito, afirma o autor sofrer cobrança indevida de fatura de 

energia correspondente ao mês de abril de 2018, com vencimento para 

04/05/2018, no valor de R$ 757,16 (setecentos e cinquenta e sete reais e 

dezesseis centavos), com consumo de 934 KWh, porquanto exacerbada, 

uma vez que sua média de consumo era de 116 KWh. Por seu turno, a 

concessionária requerida afirma que inexiste irregularidade na cobrança, 

alegando que nos meses anteriores a leitura fora efetuada pela média, 

sendo que a conta em discussão teve leitura confirmada e corresponde 
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consumo acumulado da parte autora. A empresa requerida acaba por 

confessar sua falha na prestação de serviço, porquanto se os 

equipamentos instalados por ela não fazem corretamente a leitura de 

consumo do autor, não pode em momento posterior cobrar um valor 

excessivo, o qual sai do padrão de cobrança das faturas. Trata-se, pois, 

de uma oneração excessiva do consumidor o qual não pode responder em 

um único mês por problemas nos medidores da ré. Ademais, o extrato de 

ID nº. 13239968 demonstra que a média de consumo do autor giravam 

entre 115 KW enquanto a fatura do mês de abril de 2018 aponta o total de 

934 KW. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, 

quanto a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito 

do autor. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive já declarado em 

decisão de ID nº. 13278968. Não houve produção de prova concreta por 

parte da concessionária requerida com o intuito de esclarecer a 

quantidade exorbitante cobrada no mês abril de 2018. Feitas essas 

considerações, tenho que não pode a parte autora, que paga suas faturas 

de energia elétrica mensalmente em dia, apresentadas pela própria 

concessionária, ser surpreendida, em determinado mês, com a cobrança 

de fatura de elevado valor, sob a alegação de que houve irregularidade no 

medidor do consumo de energia ou alegando que existe medição de 

consumo diferenciada. Com efeito, deve a concessionária adotar as 

providências necessárias e tempestivas para que seus equipamentos 

funcionem regularmente, pois é dela o risco do negócio. Desse modo, 

tenho que a reclamada não esclareceu satisfatoriamente o valor apurado, 

e não trouxe qualquer elemento indicativo de que tenha havido qualquer 

fraude no medidor, ou que a irregularidade não seja atribuível a ela ou 

mesmo que o consumidor tenha praticado fraude. Logo, a fatura do mês 

de abril de 2018 no valor de R$ 757,16 (setecentos e cinquenta e sete 

reais e dezesseis centavos) é ilegal, e, portanto, indevida. Por 

consequência lógica, não merece prosperar o pedido contraposto 

apresentado pela requerida pugnando pela condenação do autor no 

pagamento da fatura em espeque. Por outro lado, vê-se que o autor não 

teve o fornecimento de energia suspenso, tampouco seu nome lançado 

em cadastro de inadimplente em razão do não pagamento da fatura em 

discussão, de modo que, a simples cobrança indevida, por si só, não tem 

o condão de gerar abalo moral a ser indenizado. Nessa toada, é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – AUSÊNCIA DE 

CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A simples 

cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral 

indenizável, ainda mais quando não resultar no corte de energia elétrica ou 

na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.” 

(TJMT, Ap 53280/2017, Julgado em 14/06/2017). “Somente a cobrança de 

valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do 

indébito (AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti 

Quarta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)” (STJ - AgRg no 

AREsp 617.419/PR, DJe 03/02/2015). (Ap 138058/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – 

IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO 

OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 

Nº. 414/2010 DA ANEEL – PROVA PERICIAL INDIRETA DESNECESSÁRIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - REVISÃO DO 

FATURAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária de 

serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 

414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor 

da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla 

defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas. 2. Não 

comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela 

concessionária para averiguação de irregularidades na unidade 

consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida. 

(...) 5. Ainda que configurada a ilegalidade da cobrança, sem maiores 

decorrências na esfera íntima do requerente, não caracterizam dano moral 

passível de indenização, porquanto apenas configura mera dificuldade 

cotidiana que atinge todos os indivíduos que convivem em sociedade. (Ap 

8515/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE 

VALORES – AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E DE 

NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – 

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A simples cobrança indevida não 

é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais 

quando não resultar no corte de energia elétrica ou na negativação do 

nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.” (TJMT, Ap 

53280/2017, Julgado em 14/06/2017). III - Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas, confirmo a liminar concedida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado pelo autor, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, para DETERMINAR o cancelamento da fatura 

correspondente ao mês de abril de 2018, no valor de R$ 757,16 

(setecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), diante da 

inexistência de causa comprovada no aumento de consumo. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE o dano moral e o pedido contraposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000986-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO MARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para comprovar o 

domicílio nesta comarca, contudo, se quedou inerte consoante certidão de 

ID n.º 15339862. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 

estabelece os critérios de competência para julgamento das causas 

estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos 

pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, 

não se pode olvidar que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 

e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso 

recomendou que os serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto 

à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. 

Desse modo, não comprovado o domicílio da parte autora nesta comarca o 

feito deve ser extinto. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional 

da razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 
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de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010220-63.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIANO NEZELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010220-63.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: JULIANO NEZELLO 

EXECUTADO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 15374966). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001101-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE APARECIDA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001101-27.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 

00059842113 EXECUTADO: REGIANE APARECIDA DA CUNHA Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 15467131). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIDALVA BEZERRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000426-64.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA LUCIDALVA BEZERRA 

OLIVEIRA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação de ID nº. 

15286744, o que independe da anuência da parte adversa, nos termos do 

Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos do 

artigo 915, da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010405-33.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ MASLAWSKI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIANE FRANCIELE DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010405-33.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ MASLAWSKI - ME 

EXECUTADO: ADAIANE FRANCIELE DE MELO Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia (ID nº. 14542848), contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 15330257). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 
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autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010316-78.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE MOREIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA MAIARA DE AZAMBUJA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010316-78.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: MAGAZINE MOREIRA LTDA - ME 

EXECUTADO: NUBIA MAIARA DE AZAMBUJA Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou inerte (ID nº. 

15491703). Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

24 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011055-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VALENTIM ALVES (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011055-46.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA VALENTIM 

ALVES REQUERIDO: VIDRACARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ROSANGELA 

VALEMTIM ALVES, alegando omissão havida na sentença de ID nº. 

9663799, porquanto deixou de analisar o pedido de assistência judiciária 

gratuita formulado pela autora. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos constato que a pretensão da Embargante não 

merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

supratranscrita. Com efeito, inexiste condenação em custas e honorários 

advocatícios nos Juizado Especiais na decisão de primeira instância, salvo 

em caso de não comparecimento do autor em audiência. Por esta razão, a 

sentença não é o ato judicial para a análise do pedido de justiça gratuita, 

sendo tal pretensão apreciada, em regra, na decisão de admissibilidade do 

recurso inominado, quando interposto. Desta feita, por verificar a não 

ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem sequer 

ser conhecidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida 

decisão, resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no 

id n.º 10248328, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

25 de setembro de 2018. JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010972-64.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (ADVOGADO(A))

CELIA PARO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO JOSE LEMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010972-64.2015.8.11.0007 REQUERENTE: CELIA PARO LOPES 

REQUERIDO: SEBASTIAO JOSE LEMOS DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que a lide envolve 

contratação de pedreiro (pessoa física) para construção de barracão, 

tendo o requerido atuado diretamente na obra, consoante demonstra o 

contrato de ID nº. 1804941. O artigo 652, inciso III, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, encerra disposição no sentido de que compete às Varas 

da Justiça do Trabalho conciliar e julgar “os dissídios resultantes de 

contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice”. 

Ainda, a partir da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 114 da 

Constituição Federal, resta claro que é da Justiça do Trabalho a 

competência para conciliação e o julgamento de todas as questões 

decorrentes da relação de trabalho e não somente as decorrentes da 

relação de emprego. Nessa senda, eis os entendimentos jurisprudenciais 

que colaciono: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. CONTRATO 

DE EMPREITADA. DEMANDADO QUE ATUOU DE FORMA DIRETA E 

PESSOAL NA REALIZAÇÃO DA OBRA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 18 DAS TURMAS 

RECURSAIS E DO ART. 652, INCISO III, DA CLT.SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

CONFIRMADA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007616030, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Redator: , 

Julgado em 18/05/2018). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA 

DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPREITADA. DECLARAÇÃO COM 

INDICAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS PELA RÉ. ATIVIDADE EXERCIDA 

PESSOALMENTE PELO CONTRATADO, OPERÁRIO OU ARTÍFICE. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 

114, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 652, “A”, III, CLT E 

SÚMULA 18 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. CASO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ARTIGO 51 DA 

LEI Nº 9.099/95. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O 

RECURSO. (Recurso Cível Nº 71007560543, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher. Julgado em 27/04/2018). 

Desde já consigno que embora o contrato firmado entre as partes tenha 

sido intitulado como “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE 

CONSTRUÇÃO E OUTRAS AVENÇAS” trata-se de um contrato de 

empreita, porquanto exigia uma obrigação de resultado do construtor, nos 

moldes do que estabelece os artigos 610 e seguintes do Código Civil. 

Constatada a incompetência deste juízo para julgamento do feito, a 
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extinção da ação é à medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, 

inciso II, da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167712 Nr: 2854-36.2018.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KLEBERSON MORAIS, brasileiro(a), 

solteiro(a), soldador, Telefone 66 992019149. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO, ainda, de que as MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA FORAM MANTIDAS, conforme a sentença, bem como caso 

deseje poderá recorrer da sentença, caso positivo, reduzir a termo sua 

manifestação através de Advogado Constituído ou Defensor Público..

S e n t e n ç a :  P r o c e s s o  n º 2 8 5 4 - 3 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 7 C ó d i g o : 

167712Ação:MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIAVítima:EDLAINE VIANA DE 

CARVALHOAutor do Fato:KLEBERSON MORAISVISTOS ETC.Cuida-se de 

Medida Protetiva de Urgência nos termos do art. 11, I, da Lei n. 11.340/06, 

visando à garantia da integridade física e moral da vítima EDLAINE VIANA 

DE CARVALHO em detrimento das supostas ameaças e lesões corporais 

praticadas pelo autor do fato KLEBERSON MORAIS. Termo de 

representação criminal, às fls. 10.As medidas protetivas foram deferidas 

às fls. 14/15.É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Pois 

bem, analisando minuciosamente os autos, entendo que a manutenção das 

medidas protetivas é medida que se impõe.Isso porque, conforme se 

denota dos autos, a vítima deseja representar criminalmente o 

indiciado.Diante disso, MANTENHO as medidas protetivas de urgência.De 

outro norte, consigno por oportuno que as medidas protetivas podem ser 

revistas a qualquer momento, assim como outras medidas poderão ser 

aplicadas, nos termos do art. 22, §1º, da Lei n. 11.340/06.Diante de tais 

fatos, entendo que a extinção da presente é medida que se impõe. Nessa 

perspectiva, reza o art. 487, do CPC que haverá resolução do mérito 

quanto o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção [...].No que diz respeito à aplicação analógica do artigo 

supramencionado às medidas protetivas, saliento que o pedido que ora 

analiso restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, esse é 

o próprio mérito da ação, razão pela qual, sob o ponto de vista processual 

com os contornos da Lei n. 10.340/2006, não se vê irregularidade da 

eventual decisão que extingue o processo com julgamento do mérito.Além 

do mais, a própria lei acima repostada, no seu art. 13, determina a 

aplicação, além de outras, das normas do Código de Processo Civil às 

causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, o que é o caso dos autos.Na esteira desse entendimento, é 

também o posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, senão vejamos.“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. 

PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS 

DE SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E CRIMINAL DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS. PROVIMENTO. [...]. Não se declara nula a decisão 

do Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 

em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

[...]. Releva destacar, ainda, que a concessão de medida protetiva de 

urgência como a requerida na hipótese - proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas - representa sério 

gravame à liberdade individual. E, se ausente a justa causa, como 

entendeu o Magistrado, possível a extinção do processo no nascedouro. E 

havendo relação da medida protetiva com a prática, em tese, de infração 

penal, é possível ao magistrado decidir de plano. Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. [...].”(grifo nosso).Ante ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC 

c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06.EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial 

solicitando informações quanto à instauração de inquérito 

policial.EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial solicitando informações 

quanto à conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito.Informo ainda 

que eventuais atendimentos e acompanhamentos voltados à área 

psicossocial serão realizados pelo CREAS de Alta Floresta/MT, assim, se 

necessário expeça-se ofício ao CREAS solicitando eventual 

acompanhamento psicossocial em favor da vítima e familiares.CIÊNCIA às 

partes e ao Ministério Público.Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

observando as formalidades legais.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 25 de junho de 2018.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 27 de setembro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162826 Nr: 476-10.2018.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON BARBOSA DE SOUZA, Cpf: 

00563734140, Rg: 1.548-717-2, Filiação: Orivaldo Barbosa de Souza e 

Carmileide Dias de Souza, data de nascimento: 17/04/1984, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), agricultor., Telefone 66-9281-3698. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. COMPLEMENTETO DA INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO, ainda, 

de que as MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FORAM MANTIDAS, 

conforme a sentença, bem como caso deseje poderá recorrer da 

sentença, caso positivo, reduzir a termo sua manifestação através de 

Advogado Constituído ou Defensor Público..

S e n t e n ç a :  P r o c e s s o  n º 4 7 6 - 1 0 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 7 C ó d i g o : 

162826Ação:MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIAVítima:VÂNIA ALVES 

MIRANDAAutor do Fato:ROBSON BARBOSA DE SOUZAVISTOS 

ETC.Cuida-se de Medida Protetiva de Urgência nos termos do art. 11, I, da 

Lei n. 11.340/06, visando a garantia da integridade física e moral da vítima 

VÂNIA ALVES MIRANDA em detrimento das supostas ameaças praticadas 

pelo autor do fato ROBSON BARBOSA DE SOUZA. Termo de 

representação criminal, às fls. 09.As medidas protetivas foram deferidas 

às fls. 14/16.É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Pois 

bem, analisando minuciosamente os autos, entendo que a manutenção das 

medidas protetivas é medida que se impõe.Isso porque, conforme se 

denota dos autos, a vítima deseja representar criminalmente o 

indiciado.Diante disso, MANTENHO as medidas protetivas de urgência.De 

outro norte, consigno por oportuno que as medidas protetivas podem ser 
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revistas a qualquer momento, assim como outras medidas poderão ser 

aplicadas, nos termos do art. 22, §1º, da Lei n. 11.340/06.Diante de tais 

fatos, entendo que a extinção da presente é medida que se impõe. Nessa 

perspectiva, reza o art. 487, do CPC que haverá resolução do mérito 

quanto o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção [...].No que diz respeito à aplicação analógica do artigo 

supramencionado às medidas protetivas, saliento que o pedido que ora 

analiso restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, esse é 

o próprio mérito da ação, razão pela qual, sob o ponto de vista processual 

com os contornos da Lei n. 10.340/2006, não se vê irregularidade da 

eventual decisão que extingue o processo com julgamento do mérito.Além 

do mais, a própria lei acima repostada, no seu art. 13, determina a 

aplicação, além de outras, das normas do Código de Processo Civil às 

causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, o que é o caso dos autos.Na esteira desse entendimento, é 

também o posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, senão vejamos.“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. 

PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS 

DE SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E CRIMINAL DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS. PROVIMENTO. [...]. Não se declara nula a decisão 

do Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 

em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

[...]. Releva destacar, ainda, que a concessão de medida protetiva de 

urgência como a requerida na hipótese - proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas - representa sério 

gravame à liberdade individual. E, se ausente a justa causa, como 

entendeu o Magistrado, possível a extinção do processo no nascedouro. E 

havendo relação da medida protetiva com a prática, em tese, de infração 

penal, é possível ao magistrado decidir de plano. Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. [...].”(grifo nosso).Ante ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC 

c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06.EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial 

solicitando informações quanto à instauração de inquérito 

policial.EXPEÇA-SE ofício à autoridade policial solicitando informações 

quanto à conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito.Informo ainda 

que eventuais atendimentos e acompanhamentos voltados à área 

psicossocial serão realizados pelo CREAS de Alta Floresta/MT, assim, se 

necessário expeça-se ofício ao CREAS solicitando eventual 

acompanhamento psicossocial em favor da vítima e familiares.CIÊNCIA às 

partes e ao Ministério Público.Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

observando as formalidades legais.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 27 de setembro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170157 Nr: 4095-45.2018.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAYNARA DE FARIA CALISTO, Cpf: 

06721102102, Rg: 30429196, Filiação: Rosangela de Faria Calisto e 

Aparecido Calisto, data de nascimento: 10/11/1999, brasileiro(a), natural 

de Sinop-MT, solteiro(a), Telefone 66996905555. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA QUERELADA acima qualificada DO 

INTEIRO TEOR DA DECISÃO de fls. 15/19, a seguir transcrita, bem como 

que se desejar recorrer da sentença, caso positivo, reduzir a termo sua 

manifestação através de Advogado Constituído ou Defensor Público..

S e n t e n ç a :  P r o c e s s o  n º 4 0 9 5 - 4 5 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 7 C ó d i g o : 

170157Ação:MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIAVítima:THAYNARA DE 

FARIA CALISTOAutor do Fato:WESLEY DE FARIA CALISTOVISTOS 

ETC.Cuida-se de Medida Protetiva de Urgência nos termos do art. 11, I, da 

Lei n. 11.340/06, visando a garantia da integridade física e moral da vítima 

THAYNARA DE FARIA CALISTO em detrimento da suposta ameaça 

praticada pelo autor do fato WESLEY DE FARIA CALISTO.Pois bem, 

analisando minuciosamente os autos, entendo que o indeferimento da 

medida protetiva é medida que se impõe.Isso porque, conforme os relatos 

carreados aos autos, verifico que a suposta ameaça praticada pelo ora 

autor do fato não conferem lastro suficiente a fim de acolher a medida 

protetiva, principalmente ante ao termo de renúncia, no qual a vítima 

manifestou-se expressamente pornão representar criminalmente o autor 

do fato.Nessa toada, consigno que ao conceder as medidas protetivas por 

prazo indefinido e sem justificativa gera consequentemente ônus 

excessivo e desproporcional ao acusado, principalmente pela renúncia 

expressa da vítima. Em tempo de garantismo penal não se pode admitir tão 

excessivo rigor, mormente quando ausente uma real e concreta Sobre a 

matéria:“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE APLICAÇÃO 

DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 11.340/06 - VÍTIMA QUE 

NÃO DESEJA REPRESENTAR CONTRA O AGRESSOR, POR TRATAR-SE 

DE SEU FILHO - INDEFERIMENTO COM BASE NA CAUTELARIDADE DAS 

MEDIDAS - ACERTO DA DECISÃO - RESTRIÇÃO DE DIREITOS QUE DEVE 

ESTAR VINCULADA A AMEAÇA CONCRETA CONTRA A VÍTIMA E 

CONSEQUENTE PROCEDIMENTO CRIMINAL, NÃO PODENDO PERSISTIR 

POR PRAZO INDETERMINADO.- As medidas protetivas, previstas na Lei nº 

11.340/06 possuem natureza cautelar e acessória, sendo vinculada a 

conduta criminosa praticada pelo agressor e consequente representação 

criminal da vítima. - Ausente a representação criminal correspondente, 

mostra-se descabido o deferimento de medida protetiva com prazo 

indeterminado, diante da extinção da pretensão punitiva estatal.”(grifo 

nosso).Outrossim, ressalto que a liberdade de locomoção é um direito 

fundamental, previsto no art. 5º, caput, e inciso XV da Constituição da 

República, e, em assim sendo, as medidas protetivas em questão, como 

forma de oposição a tal direito, devem ser tomadas em caráter 

excepcional, apenas quando se mostrem imprescindíveis à preservação 

da incolumidade física e psicológica da mulher. Na hipótese dos autos, 

referida excepcionalidade não restou demonstrada.Diante disso, INDEFIRO 

a medida protetiva de urgência.De outro norte, consigno por oportuno que 

as medidas protetivas podem ser revistas a qualquer momento, assim 

como outras medidas poderão ser aplicadas, nos termos do art. 22, §1º, 

da Lei n. 11.340/06.Diante de tais fatos, entendo que a extinção da 

presente é medida que se impõe. Nessa perspectiva, reza o art. 487, do 

CPC que haverá resolução do mérito quanto o juiz: I – acolher ou rejeitar o 

pedido formulado na ação ou na reconvenção [...].No que diz respeito à 

aplicação analógica do artigo supramencionado às medidas protetivas, 

saliento que o pedido que ora analiso restringiu-se à concessão de 

medidas protetivas, ou seja, esse era o próprio mérito da ação, razão pela 

qual, sob o ponto de vista processual com os contornos da Lei n. 

10.340/2006, não se vê irregularidade da eventual decisão que extingue o 

processo com julgamento do mérito.Além do mais, a própria lei acima 

repostada, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, das 

normas do Código de Processo Civil às causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é o caso dos 

autos.Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento adotado 

pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão 

vejamos.“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 

11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. PRELIMINARES 

DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS DE SITUAÇÃO 

DE VIOLÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E CRIMINAL DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVIMENTO. [...]. Não se declara nula a decisão do 

Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 
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em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

[...]. Releva destacar, ainda, que a concessão de medida protetiva de 

urgência como a requerida na hipótese - proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas - representa sério 

gravame à liberdade individual. E, se ausente a justa causa, como 

entendeu o Magistrado, possível a extinção do processo no nascedouro. E 

havendo relação da medida protetiva com a prática, em tese, de infração 

penal, é possível ao magistrado decidir de plano. Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. [...].”(grifo nosso).Ante ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC 

c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06.CIÊNCIA às partes, Ministério Público, 

Autoridade Policial e Defensoria Pública.Transcorrido o prazo, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando as formalidades 

legais.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Alta 

Floresta/MT, 03 de agosto de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 27 de setembro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 170430 Nr: 4221-95.2018.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDELI COSTA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, acerca das Medidas Protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados abaixo. 

Medidas Protetivas: A) Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência; B) Vedação de aproximação da ofendida e de seus 

familiares a menos de 200 (duzentos e cinquenta) metros. C) Vedação de 

contato com a ofendida e de seus familiares por qualquer meio de 

comunicação. D) Vedação de frequentar a residência e local de trabalho 

da ofendida, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica. E) 

Afastamento do ofensor com relação a ofendida, sem prejuízos dos 

direitos relativos aos bens, guarda de filhos e alimentos; F) Separação de 

corpos, nos termos da decisão ao final transcrita.

Despacho/Decisão: Processo n.4221-95.2018.811.0007Código170430 

Indiciado CLAUDELI COSTA Vítima EDNÉIA ZORTEAVISTOS 

ETC.1.Cuida-se pedido de Medidas Protetivas de Urgência, nos termos do 

art. 12, §1º, da Lei n. 11.340/06 requerida pela vítima EDNÉIA ZORTEA 

ante a suposta ameaça praticada por CLAUDELI COSTA.2.Diante disso, 

objetivando tutelar a integridade física e psicológica da vítima, diante dos 

indícios de que ela é vítima de praticada no âmbito familiar, haja vista que o 

indiciado e a vítima mantiveram uma relação extraconjugal, entendo que o 

deferimento é medida que se impõe.3.Isso porque, do teor da narrativa, 

extrai-se que a vítima apresenta fundado temor de ver-se prejudicada por 

qualquer ação mais aguda por parte do agente. 4.Desta forma, necessita 

do amparo legal para poder ter segurança e conduzir a vida sem maiores 

dissabores. Por conta dos fatos narrados, pleiteia a vítima tutela de 

urgência em amparo à sua liberdade e integridade pugnando pela 

aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, da Lei 

nº 11.340/06.5.Em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), assistência à família 

(art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina do art. 1º da Lei 

11.340/06, DEFIRO as medidas protetivas pleiteadas, ou seja:A) 

Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;B) Vedação de 

aproximação da ofendida e de seus familiares a menos de 200 (duzentos 

e cinquenta) metros.C) Vedação de contato com a ofendida e de seus 

familiares por qualquer meio de comunicação.D) Vedação de frequentar a 

residência e local de trabalho da ofendida, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica.E) Afastamento do ofensor com relação a 

ofendida, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda de filhos e 

alimentos; F) Separação de corpos; 6.INDEFIRO o pedido de outras 

medidas acautelatórias por ausência de comprovação e de necessidade 

neste momento.7.Cumpra-se o artigo 201, § 2º, CPP.8.Advirta-se o 

indiciado, que, em caso de descumprimento das medidas fixadas, poderá 

ter a sua prisão preventiva decretada, nos termos do art. 313, inciso III, do 

CPP.9.Advirta-se ainda que, o descumprimento desta decisão 

configura-se crime, nos termos da Lei n. 13.641/18 , com pena de 03 

(três) meses a 02 (dois) anos de detenção, não excluindo a aplicação de 

outras sanções cabíveis.10.No mais, a configuração do crime independe 

da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas, conforme 

específica o §1º, da Lei supramencionada e, na hipótese de prisão em 

flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança (§2º).11.De 

outro norte, consigno por oportuno que as medidas protetivas podem ser 

revistas a qualquer momento, assim como outras medidas poderão ser 

aplicadas, nos termos do art. 22, §1º, da Lei n. 11.340/06.12.OFICIE-SE o 

CREAS, para os devidos atendimentos e acompanhamentos necessários, 

mediante relatórios mensais, conforme disciplina do art. 30 da Lei 

11.340/06.13.DETERMINO, ainda, a intimação da vítima para informar aonde 

se encontram as mídias para fins de busca e apreensão.14.CIÊNCIA o 

Ministério Público, a ofendida e o ofensor.15.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.16.Às providências. Alta Floresta/MT, 10 de agosto de 

2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 27 de setembro de 2018

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 156304 Nr: 1320-13.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Matuszewki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 5ª Vara

 Vistos etc.

 INTIME-SE a defesa para se manifestar nos termos do Decreto nº 

9.246/2017, em 05 (cinco) dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002266-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIANA DOMINGOS TAZZO (TESTEMUNHA)

VILSON CRESCENCIO FRANCA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002266-46.2017.8.11.0007 JOSE ROBERIO DA SILVA 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, 
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impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas a Procuradora 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 15229124, bem como para indicar o atual endereço do 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, ou alternativamente comparecer 

a audiência designada para o dia 22/10/2018 acompanhada de seu 

constituinte. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 1 de 

outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000400-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER APARECIDO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000400-03.2017.8.11.0007 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CLEBER APARECIDO DE FREITAS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 15046788, bem como para 

indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 1 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003242-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003242-53.2017.8.11.0007 BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. RONI CREI SOARES IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 15165799, bem como para indicar o atual endereço do 

requerido e a exata localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 1 de outubro de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002586-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002586-62 .2018 .8 .11 .0007  ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA JULIANA CRISTINA GRATAO 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 14637477, bem como para 

indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 1 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001292-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR DA SILVEIRA (REQUERENTE)

JOAO LOURENCO SILVEIRA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001292-72.2018.8.11.0007 JOAO LOURENCO SILVEIRA e 

outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação 

nos presentes autos acerca do Parecer Ministerial conforme documento ID 

15641178, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 1 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001347-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001347-23.2018.8.11.0007 JOSE APARECIDO DE SOUZA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca do Parecer Ministerial conforme documento ID 

15636220, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 1 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000940-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A TONI PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000940-51.2017.8.11.0007 BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. M A TONI PRODUCOES - ME IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

um depósito identificado com o número do processo referente a condução 

do oficial de justiça até o bairro Centro. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 1 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002814-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 
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FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002814-37.2018.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A LISBOA 

HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da exceção 

de pré-executividade conforme documento ID 15564225, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 1 de 

outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002814-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002814-37.2018.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A LISBOA 

HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

das custas para distribuição da Carta Precatória de Citação da executada 

Maria de Fátima Martins Esteves. O recolhimento das custas poderá ser 

feito através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias 

online - Primeira instância - "carta precatória", bem como para comprovar 

nos autos o pagamento afim de remeter a Carta Precatória diretamente à 

Distribuição da Comarca de Apiacás/MT. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 1 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001988-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

WALTER MIOSSO (RÉU)

ESTER ALVES DE SOUZA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001988-45.2017.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A SANTA 

ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros (2) 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos requerendo o que entender de direito, face a certidão da 

Sra. Oficiala de Justiça ID 15637681 e certidão de óbito anexa, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

1 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002734-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. MARTINS ROJAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002734-73.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: V. A. MARTINS ROJAS - ME Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. em desfavor de V. A. MARTINS ROJAS - ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo o pedido de desistência formulado pela 

parte requerente, e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil, devendo ser dadas as baixas 

necessárias em eventuais gravames. Deixo de condenar a autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, visto que a Requerida sequer foi 

citada, por outro lado condeno a Parte Autora ao pagamento de eventuais 

custas e despesas processuais. Observadas as formalidades legais, 

deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de 

setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003205-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE LOPES DE AZEVEDO MICHALCZESZEN (REQUERENTE)

LIBERO LUCHESI NETO (ADVOGADO(A))

DIRCEU MICHALCZESZEN (REQUERENTE)

JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO RICHTER (REQUERIDO)

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do processo, 

referente a condução do oficial de justiça até a Comunidade Santa Luzia – 

4ª Oeste, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento da citação do confinante Fausto Richter. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta - MT , 1 de outubro de 

2018 Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora Judiciária

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

Processo Número: 1001214-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. M. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001214-78.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANA RITA MORAES MAGALHAES RÉU: WANDERLEY JORGE DA SILVA 

Vistos. ACOLHO a manifestação Ministerial e, por estar a menor residindo 

na cidade de Acorizal/MT, DETERMINO a remessa destes autos à Comarca 

de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 147 do ECA. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 06 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 98954 Nr: 389-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Seigi Enokawa, Leni Enokawa, José Seyei 

Enokawa, Rossani Tauffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do Alvará nº 435795-7 

expedido em 18/09/2018 no valor de R$ 79.177,33, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 140942 Nr: 3474-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSF, Maria de Lourdes Silva Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

107/113, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 113404 Nr: 1938-41.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karlony Augusto de Arruda Gomes, Fabricio 

Rebeschini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 107524 Nr: 2902-68.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Jamilly Pinheiro Martins, Domingos 

Martins Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 151/152, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 105988 Nr: 1244-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para comparecer perante a sexta secretaria, acompanhado da 

Inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, afim de assinar o termo de 

primeiras declarações.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 112101 Nr: 634-07.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosario Alves de Souza

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

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

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 108240 Nr: 3672-61.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Symone Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Pereira Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 134240 Nr: 7430-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MYFF, RSFF, MYFOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELF

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

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

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar de Oliveira - 

OAB:60.701

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256836 Nr: 10758-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Gomes Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Karoline Montel de Menezes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283468 Nr: 9178-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frank Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. A. da Rocha Rabelo Imóveis - ME, União do 

Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:MT 23.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 251/252.

2. EXPEÇA-SE o mandado de citação, no mesmo endereço indicado na 

exordial, inserindo os pontos de referências de fls. 252, com o intuito de 

que reste frutífera a diligência do oficial de justiça.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269572 Nr: 721-30.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. F. de B. Monteiro, Livia Oliveira Nunes 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO ARRAES 

QUEIROZ - OAB:24.325-MT, Lazaro Humberto Pinto de Farias - 

OAB:19888/0

 Nos termos da decisão de 24/09/2018, considerando que o Bacen Jud 

fora furtífero INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente 

para, querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também 

em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261396 Nr: 13862-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donaldison Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelen Cristina de Souza - 

OAB:MG 135.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca deprecante informando os 

dados da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221679 Nr: 3871-87.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Bueno Alves

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 169/171, bem como informar os 

dados bancários.

 §1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279790 Nr: 7088-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:MT 9.180, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:10.913-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:MT 

9.661-A

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando 

informações de um novo endereço para citação do requerido, no prazo de 

30 dias, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento : "Art. 1.214. 

Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro 

expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178625 Nr: 582-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injection-Car Peças e Serviços Ltda, Admilson 

Resende Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7.832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para se manifestar nos autos acerca do documento encartado em 

fls. 123/124 no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100107 Nr: 5110-39.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Djalma de Oliveira Lima, Cynara Martins Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Edson Teixeira Araujo, 

Euripides Luiz Esteves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751, Heitor Corrêa da Rocha - OAB:MT 4.546, 

Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Gisele 

da Cunha Menezes - OAB:27.624-, Itamar José Faim de Freitas - 

OAB:28773/GO, José Antonio Tavares Junior - OAB:BA 11.147

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225309 Nr: 6081-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho de fls. 51 INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279035 Nr: 6652-14.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Martins

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.” Outrossim, procedo a intimação 

das partes para se manifestar acerca do laudo pericial no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 6827 Nr: 3409-97.1997.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Otiai, Paulo Otiai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260034 Nr: 12949-71.2017.811.0004

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muhammad Nayef Muhammad Lemun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Vistos.

 1. Denota-se dos autos em apenso, referentes à execução de título 

extrajudicial de código 468, que o endereço da sócia da empresa 

executada, TERESINHA CASTILHO DOS SANTOS, é o mesmo constante 

do mandado de citação expedido à fl. 24, entretanto, verifica-se que na 

contramão do decido à fl. 10, fora expedido mandado de citação para a 

empresa executada, e não para a sócia em questão, restando assim em 

prejuízo a diligência realizada pelo senhor oficial de justiça, conforme 

certidão de fl.25.

 2. Pois bem, considerando o equívoco cometido, DEFIRO o pleito de fl. 27, 

e sendo assim, DETERMINO que seja expedido novo mandado de citação 

para a sócia da empresa executada, TERESINHA CASTILHO DOS 

SANTOS, no endereço indicado à fl. 27, o qual indico como sendo: RUA 

ANTÔNIO CRISTINO CORTES, Nº 474, CENTRO (CIDADE VELHA), EM 

FRENTE A PRAÇA DA MATRIZ. CITE-SE nos termos do determinado á fl. 

10.

3. No caso em apreço, é importante salientar que o processo de execução 

em apenso, cód 468, se arrasta por mais de 24 anos, sem no entanto ter 

sido satisfeito até presente momento, encontrando-se, inclusive, 

suspenso até o deslinde do presente incidente de desconsideração 

inversa da pessoa jurídica, que corre há mais de 01 (um) ano sem sequer 

ter sido procedida a citação da parte executada. Ora, uma ofensa clara e 

manifesta ao princípio da duração razoável do processo, esculpido no art. 

5º, LXXVIII, CF/88.

4. Ante o exposto, restando infrutífera a nova diligência do senhor oficial 

de justiça, INTIME-SE o exequente para que promova a citação da parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, ou requeira o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 5. Integralmente cumpridas as determinações retro, volvam-me os autos 

conclusos para as devidas deliberações.

 6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 8355 Nr: 733-45.1998.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Econômico S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Otiai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244108 Nr: 2144-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Schuwartz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves da Silva Júnior - 

OAB:7662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268605 Nr: 20-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vargas Comércio de Peças Eireli - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar a sua distribuiçao em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. Pode a parte autora 

recolher as custas da distribuição da carta precatória e juntar nos autos 

para posterior envio de malote digital.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280798 Nr: 7650-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, 

Jadiel Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Denota-se dos autos, que a inicial veio acompanhada de cópia da 

Cédula de Crédito Bancário (fls. 12/18), quando o correto seria a 

apresentação do documento original, conforme se extrai da disposição 

legal contida no art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/2004, que disciplina que o 

mencionado título pode ser transferível por endosso em preto.

3. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para que junte aos autos o original 

da Cédula de Crédito Bancário que deu causa à presente Demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade de prosseguimento 

do feito e, consequente extinção sem resolução de mérito.

4. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259263 Nr: 12380-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataídes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Denota-se dos autos que a certidão de fls. 117, corrobora com os 

dizeres da Requerida que aduz não ter sido citada em tempo hábil para o 

comparecimento à audiência de conciliação.

2. Logo, em respeito à norma contida no art. 334, do CPC/2015, bem como 

para evitar ulterior alegação de nulidade, DESIGNO nova data para 

audiência de conciliação/mediação, qual seja O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 

2018, ÀS 14:30HS (HORÁRIO DE VERÃO).

3. Não havendo conciliação, volem-me concluso para ulterior deliberação e 

prosseguimento do feito.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251940 Nr: 7632-92.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Buri, Fabiano Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt, Camastra Comércio Administração e 

Participações Ltda, C & T S.P.A., MARIO ANTONIO TURNATURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giacomo Guarnera - 

OAB:130302/SP, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - OAB:13302-A/MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para, justificadamente, especificarem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240003 Nr: 16263-59.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sayen Neres Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Krabbe de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 Vistos.

1. Considerando que a única preliminar aventada se refere à arguição de 

inépcia da reconvenção e se deu de forma genérica, sem indicar sequer o 

requisito que entende violado, não há como ser analisada.

2. Desta feita, REJEITO a preliminar de inépcia da reconvenção e DOU O 

FEITO POR SANEADO.

3. INTIMEM-SE as partes para, justificadamente, especificarem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252792 Nr: 8214-92.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica de Motores Centro-Oeste, G. N. 

Parente e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Ramon Cesar da Fonseca - OAB:OAB/MT 19346

 VISTOS.

1. DEFIRO a produção de provas orais, consubstanciadas no depoimento 

pessoal do Autor e na oitiva de testemunhas arroladas pelos 

Demandados.

2. Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14h40min (HORÁRIO DE VERÃO), 

devendo a parte apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015), sendo que a 

primeira Requerida já apresentou o rol às fls. 177/178.

3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (art. 455, § 3º, CPC/2015).
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4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

5. INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora da audiência designada (art. 

385, §1º, CPC/2015) e OFICIE-SE ao Juiz Diretor do Foro para que 

apresente o servidor na data designada.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283511 Nr: 9203-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elba de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirley Terezinha Berlatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 

485, IV, CPC, em razão da ausência dos pressupostos para 

desenvolvimento válido e regular do processo.8.CUSTAS pela requerente. 

Sem honorários uma vez que não foi formada a relação 

processual.9.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.10.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172876 Nr: 6020-61.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constância Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobres Seguradora do 

Brasil S/A, Unimed Barra do Garças - Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR CLAUDINO 

CAVALCANTE - OAB:22.955-O, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 780, CITE-SE a denunciada UNIMED BARRA 

DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para contestar a 

presente ação no prazo legal, conforme determinado às fls. 643.

2. Havendo preliminares, INTIME-SE a parte Autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, voltem-me concluso para saneamento do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287450 Nr: 11526-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUGANTI TURISMO EMPREEN. IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:11750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, 

por conseguinte, DETERMINO que o requerido desocupe a área arrendada 

objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de 

R$1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor da parte 

contrária.15.CITE-SE a parte requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 27/11/2018, às 14h15min (HORARIO DE VERÃO). INTIME-SE o autor 

por meio de seu advogado.16.Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

do art. 334, do CPC. 17.Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC. 18.Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287638 Nr: 11623-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenildo Vilas Boas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivam Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de ação indenizatória por acidente de trânsito c/c lucros 

cessantes, proposta por ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA em face de 

LUCIVAM PEREIRA MARTINS. Foi pedido a titulo de tutela de urgência o 

pagamento das despesas médicas do requerente por parte do requerido. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/75.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art. 300, CPC/2015): 

I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e II) perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo.

4. No caso concreto não se verifica a presença dos requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que, o requerente não 

comprovou de forma veemente a impossibilidade de arcar com os custos 

médicos, juntando somente os anexos de medicamentos já comprados, 

que poderão ser ressarcidos em sentença futura, desta forma restando 

impossibilitada a concessão da tutela neste momento.

 DISPOSITIVO

5. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CITEM-SE os 

Requeridos, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-OS para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 27 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

6. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

7. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 8. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261638 Nr: 14015-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Moreira Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silimed Industria de Implantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11.902-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Saneado o feito (fls. 62), foi determinada a intimação das partes para 

especificação das provas que pretendem produzir (fls. 62).

2. Devidamente intimada, a parte Autora pugnou pela produção de prova 

oral e, alternativamente, pelo julgamento antecipado da lide (fls. 63/64). A 

parte Demandada, que teve sua revelia decretada (fls. 62), nada 

manifestou (fls. 67).

3. Desta feita, DEFIRO a produção de prova oral consistente na oitiva das 

testemunhas arroladas pela Autora.

4. Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE VERÃO), 

devendo a parte apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).
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5. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (art. 455, § 3º, CPC/2015).

6. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272795 Nr: 2836-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan 

Jacintho do Nascimento, Maria Elizabeth de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o pedido formulado à fl. 43 e o Termo de Cessão de 

Créditos de fl. 44, DEFIRO a substituição processual, conforme requerida 

pelo cessionário, nos termos do art. 778, §2º, CPC/2015.

2. PROCEDA-SE à atualização no sistema Apolo e na capa dos autos, 

cadastrando-se, inclusive os novos advogados.

3. INTIME-SE o exequente para que promova o andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 412 Nr: 175-49.1993.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Amilcar de Souza, Evani Lenir 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gustavo Rosa 

Gontijo - OAB:24495, Dimas Martins Filho - OAB:7545-GO, MÁRCIO 

DE SOUZA - OAB:17264

 Vistos.

 1. Considerando o lapso temporal decorrido desde a ultima avaliação 

realizada no imóvel objeto de penhora à fl. 100/101, DEFIRO conforme 

requerido à fl. 553, sendo assim, EXPEÇA-SE mandado para a avaliação 

do bem imóvel penhorado, e, posteriormente, realizada a avaliação, 

INTIME-SE o executado para que se manifeste acerca do laudo 

apresentado.

2. Após, INTIME-SE o exequente para que promova o andamento do feito, 

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

3. Com as respectivas manifestações nos autos, voltem-me conclusos 

para as devidas deliberações.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288063 Nr: 11891-96.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, Jadiel Vicente 

da Conceição

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. RECEBO os embargos à execução, uma vez que tempestivos (fl. 32).

 2. INTIME-SE a Embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920,I, CPC/2015).

3. A ação principal deverá prosseguir nos termos do art. 919, CPC/2015, 

uma vez que o embargante não garantiu a execução por meio de penhora, 

depósito ou caução suficientes, com fundamento no art. 919, §1º, CPC/15.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288037 Nr: 11870-23.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Cristina de Freitas Goes e Cia Ltda, Meire Cristina 

de Freitas Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. RECEBO os embargos à execução, uma vez que tempestivos (fl. 37).

 2. INTIME-SE a Embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920,I, CPC/2015).

3. A ação principal deverá prosseguir nos termos do art. 919, CPC/2015, 

uma vez que o embargante não garantiu a execução por meio de penhora, 

depósito ou caução suficientes, com fundamento no art. 919, §1º, CPC/15.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287647 Nr: 11627-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Soares dos Santos Martins

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo o requerente informar o ponto que 

entende equivocado na perícia realizada administrativamente, bem como 

juntar aos autos outro laudo ou documento capaz de controvertê-la, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art.321, CPC/2015, sob 

pena de indeferimento.12.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279231 Nr: 6745-74.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan Jacintho do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 VISTOS.

1. O exequente opôs embargos de declaração visando sanar a omissão 

existente na decisão de fls. 46, Os embargos declaratórios foram opostos 

tempestivamente.

 2. Após os autos vieram-me conclusos.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. Nota-se que a embargante requereu acerca da gratuidade da justiça na 

petição inaugural de fls. 04/14. A decisão interlocutória de fl.46 ficou 

omissa com relação o deferimento ou não da gratuidade da justiça , este 

foi o fato que lhe motivou opor os embargos.

 DISPOSITIVO.

5. Diante do exposto e de tudo que nos autos consta, PROVEJO os 
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embargos declaratórios (fls. 48) com fundamento no art. 1.022, I 

CPC/2015, a fim de sanar a omissão existente na decisão de fls. 46, e por 

corolário DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) 

vezes, com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. Ressalta-se que a 

parcela deverá ser depositada em juízo até o dia 10 (dez) de cada mês.

6. Com relação ao referido parcelamento, deverá presente decisão ser 

encaminhada Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio 

Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, 

conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 

06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

7. INDEFIRO o pedido de suspensão da execução, porque não foi tecida 

uma linha sequer acerca dos requisitos previstos no §1º do art.919, 

CPC/2015.

8. INTIME-SE a Embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80055 Nr: 3457-70.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogamaster Comércio de Produtos 

Farmacêuticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 Vistos.

1. Em análise dos autos, verifica-se que a avaliação do imóvel objeto de 

penhora restou infrutífera, devido à impossibilidade encontrada pelo 

senhor oficial de justiça na localização do bem (fl. 257). Ademais, 

denota-se que a averbação da respectiva penhora não foi realizada, dada 

a falta de informações referentes ao depositário, e a qualificação do 

exequente (sede da empresa e CNPJ), conforme observa-se no ofício do 

Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, encartado à fl. 280v.

 2. Pois bem, a fim de que seja regularizado o trâmite processual, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie 

as diligências necessárias para a averbação da penhora realizada nos 

autos à fl. 256, observando-se o disposto pelo Cartório de Registro de 

Imóveis à fl. 280v, bem como apresente as informações necessárias para 

a identificação e individualização do imóvel, a fim de que seja efetivamente 

realizada a avaliação do bem.

3. Apresentadas as respectivas informações, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação do imóvel penhorado à fl. 256.

4. Realizada a avaliação, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem 

acerca do laudo encartado.

 5. Após, venham-me os autos conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158461 Nr: 11087-75.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovêncio Correia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. CHAMO O FEITO À ORDEM para fazer as seguintes correções.

 2. O contrato de honorários que ora se executa é expresso em sua 

cláusula 2ª que os honorários advocatícios serão de "20% do valor 

auferido como correspondente à sua cota parte". Dos documentos 

juntados aos autos pela exequentel, constata-se que o valor do imóvel 

objeto do inventário foi avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais), tendo sido homologado em juízo e constante de escritura pública.

 3. Portanto, se houve o trânsito em julgado, o valor da cota-parte do 

executado é de 40,0% (quarenta por cento) do valor do imóvel (R$ 

45.000,00), que alcança R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 

Consequentemente, o valor a ser executado pelos honorários é de 20,0% 

(vinte por cento) da cota-parte (R$ 18.000,00), que resulta no total de R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

 4. Portanto o valor dos honorários a serem executados deve ser de R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais), devidos a partir da homologação 

judicial, 10/03/2010 (fls. 13/17), data a partir da qual deve o montante ser 

corrigido monetariamente, com juros de mora de 1% ao mês, dado que a 

dívida era líquida, certa e exigível (cláusula 3ª, do contrato de honorários 

advocatícios, fl. 07).

 5. Deve a exequente apresentar planilha de débito atualizada, conforme 

item 4 acima. Deve a exequente recolher as custas adicionais, conforme o 

valor da causa a ser apresentado.

6. INTIMEM-SE TODOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252281 Nr: 7842-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Lindomar Farias 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194

 VISTOS.

1. Denota-se dos autos, que a inicial veio acompanhada de cópia da 

Cédula de Crédito Bancário (fls. 10/24), quando o correto seria a 

apresentação do documento original, conforme se extrai da disposição 

legal contida no art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/2004, que disciplina que o 

mencionado título pode ser transferível por endosso em preto.

3. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para que junte aos autos o original 

da Cédula de Crédito Bancário que deu causa à presente Demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade de prosseguimento 

do feito e, consequente extinção sem resolução de mérito.

4. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265009 Nr: 16174-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credijud cooperativa de economia de credito mutuo dos 

servidores do poder judiciario de mato grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Gama Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elida Sylbene Laurindo da Silva 

- OAB:6009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a Requerida, embora citada (fls. 64/65), não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA.

2. Todavia, denota-se dos autos, que a inicial veio acompanhada de cópia 

da Cédula de Crédito Bancário (fls. 35/43), quando o correto seria a 

apresentação do documento original, conforme expressa disposição legal 

contida no art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/2004, que disciplina que o 

mencionado título poder ser transferível por endosso em preto.

3. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para que junte aos autos o original 

da Cédula de Crédito Bancário que deu causa à presente Demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade de prosseguimento 

do feito e, consequente extinção sem resolução de mérito.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199992 Nr: 3752-63.2015.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antônio Natal Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:MT 15.013-A, 

Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB:MT11.065-A, Paulo 

Ricardo Rodrigues - OAB:OAB/MT 13.503, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 VISTOS.

1. Denota-se dos autos que juntado o laudo pericial (fls. 143/148) foi 

oportunizado às partes se manifestarem, sendo certo, que cada uma 

concordou em parte com o laudo pericial, de acordo com os interesses 

defendidos.

2. Logo, não havendo qualquer alegação de nulidade a ser analisada, 

entendo que o feito encontra-se maduro para o julgamento.

3. Desta feita, em atenção ao princípio da lealdade processual, INTIMEM-SE 

as partes acerca do teor desta decisão com prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, voltem-me concluso para julgamento.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233625 Nr: 11719-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME, Roberto 

Paulino de Oliveira, Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora para que se manifeste nos autos, 

relacionando os endereços por ele apresentados à fl. 105 aos respectivos 

executados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, juntadas as respectivas informações, EXPEÇAM-SE as cartas de 

citação conforme requerido (fl. 105).

 3. Não se manifestando o exequente, volvam-me os autos conclusos para 

as devidas deliberações.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172831 Nr: 5961-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 .DISPOSITIVO:12.Posto isto, com base no art. 1.022 do CPC/2015, 

ACOLHO os embargos de declaração para tornar sem efeito os itens “6” e 

‘9” da decisão de fls. 295 face a omissão quanto ao prosseguimento do 

feito em relação ao valor remanescente do débito.13.Ao considerar o 

lapso temporal decorrido, REMETAM-SE os autos a contadoria judicial para 

atualização das despesas processuais que o autor antecipou, conforme 

cálculo de fls. 298, observando que a atualização incidirá a partir da data 

de 20.05.2018, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC.14.Assim, sanada a controvérsia e feita a atualização, 

INTIMEM-SE a parte executada, por meio dos patronos nos autos 

constituídos, para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor do débito 

remanescente, conforme demonstrativo da contadoria judicial, sob pena 

de expropriação de bens.15.Por fim, cumpra-se a decisão de fls. 295 no 

intuito de que seja expedido o competente alvará de levantamento na 

forma determinada. 16.Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173946 Nr: 7210-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleinedi Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Fagundes de Oliveira, Marilene 

Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174394 Nr: 7774-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Fagundes de Oliveira, Marilene 

Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

1. Tendo em vista a decisão de fl. 97, RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275965 Nr: 4710-44.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLENE MARIA ALVES, Mateus Alves Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA FORES 

- OAB:6171, TAKCHI IUASSE - OAB:6113-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 41/62, são tempestivos, motivo pelo qual, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação a 

contestação e documentos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274025 Nr: 3557-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Jhonny Ricardo Tiem - OAB:OAB/MS 16.462, 

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23177/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé que, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 
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autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados às fls. 72/87.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238614 Nr: 15226-94.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Lopes Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico a possibilidade de transação, haja vista 

que ainda não foi realizada audiência de conciliação.

 2. Assim, conforme pleiteado pelo autor à fl.174, com fundamento nos §§ 

2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos do CPC/2015, DESIGNO audiência 

conciliatória para o DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, às 13h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos parágrafos 8º e 9º, ambos do art. 334, 

do CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes que já possuem advogado constituído nos autos 

via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos para prolação de decisão saneadora.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249035 Nr: 5565-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Luiz Resende Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Ramalho Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 69 

e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito em termos de prosseguimento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68170 Nr: 1692-98.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elena Delgado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael 

Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 Vistos.

 1. CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fl. 97.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63424 Nr: 6474-85.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

HONDA S/A em face de JÚLIO CESAR GONTIJO.

 2. À fl. 153 foi determinada penhora de ativos financeiros do executado 

via BACENJUD. O bloqueio foi parcialmente frutífero.

3. O executado manifestou-se informando que os valores bloqueados 

tratam-se de verba salarial, portanto impenhoráveis, e requereu sua 

liberação.

4. Intimado a se manifestar acerca do pleito do executado, o exequente 

silenciou-se.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao executado quando, 

às fls. 137/152, aduz a impenhorabilidade da verba bloqueada em sua 

conta salário. Ademais, o exequente nada opôs quanto a 

impenhorabilidade alegada pelo executado.

7. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 137/152 e DETERMINO a 

liberação dos valores bloqueados em favor do executado. Se necessário, 

EXPEÇA-SE o competente alvará.

8. Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 9. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203312 Nr: 5677-94.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Ferreira Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 33093 Nr: 257-31.2003.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO PINHO NETO

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

acoste aos autos planilha de cálculo atualizada, nos termos do art.798, I, 

“b”, do CPC/2015, a fim de viabilizar a análise do pedido de fl. 114.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152670 Nr: 12787-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do 

executado, pois, em que pese tal pleito encontre respaldo legal, trata-se 

de medida deveras gravosa, e, compulsando os autos, verifico que ainda 

existem meios menos incisivos a serem utilizados para a satisfação do 

crédito, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

2. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

alguma das medidas constritivas cabíveis a este feito.

 3. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3405 Nr: 390-20.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enésio Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

- OAB:OAB/MT 6.935-A

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 352, tendo em vista que já decorreu mais de 

sessenta dias para que a parte requerente juntasse aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel.

2. Dito isso, INTIME-SE a parte exequente para cumprir o ato ordinatório de 

fl. 350, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244280 Nr: 2259-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Batista da Silva Mecanica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto ao cumprimento por parte do executado do acordo de 

fls. 77/79, informando-o que seu silêncio importará na extinção do feito 

nos moldes do art. 487, III, b, do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284635 Nr: 9856-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Pereira Campos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 19. SUSPENDO o processo por 120 (cento e 

vinte) dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183822 Nr: 5349-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermogenes Florencio de Castilho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido da parte requerente acostado à fl. 89 e, por 

conseguinte, DETERMINO a citação editalícia do requerido elencado na 

exordial, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no termos do artigo 256, II, do 

CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197117 Nr: 1937-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi de Jesus

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. Sanado o vício que obstava a liberação dos valores, DEFIRO o pedido 

de fl. 145 e DETERMINO a liberação dos valores depositados pela parte ré 

em favor do autor.

 2. Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

 3. Haja vista o cumprimento voluntáro da obrigação antes mesmo da 

citação do executado, como consta à fl. 132, ISENTO-O de custas e 

honorários advocatícios.

4. Cumpridas as determinações, aguarde-se o trânsito em julgado.

5. Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57165 Nr: 980-45.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ( ECAD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rádio Emissora Aruanã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BACALAN - 

OAB:OAB-MT 9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905
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 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora o cumprimento do item 1 da decisão de fl. 

463, no sentido de intimar a parte requerida para levar a cabo o 

determinado.

 2. Ademais, DEFIRO o pedido de fl. 470. INTIME-SE o executado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe quais são e onde estão os bens 

sujeitos a penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório a dignidade da 

justiça e, sendo recalcitrante, comino astreinte em 10% do valor atualizado 

do débito, (parágrafo único do art. 774, CPC/2015).

 3. DETERMINO a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes (art. 782, § 3º do CPC/2015).

 4. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268400 Nr: 18310-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Edvan Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a manifestação de fls. 94/97, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUSPENDO 

os autos até o término do prazo estipulado no acordo.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270709 Nr: 1470-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Ruwer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. REVOGO decisão de fl. 84, uma vez que diverge do requerido pelo 

autor em petição anterior.

 2. Ademais, DEFIRO o pedido de citação por hora certa, tendo em vista as 

considerações do Oficial de Justiça à fl. 80 e os fundamentos do 

requerente às fls. 87.

 2. CITE-SE o requerido GUIOMAR RUWSR por hora certa, no endereço da 

declinado na exordial, devendo o Oficial de Justiça cumprir todos os 

passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

3. Feita a citação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar carta 

ao requerido, executado ou interessado, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos (art. 254, 

CPC/2015).

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225697 Nr: 6300-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 69 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste e requeira 

o que de direito em termos de prosseguimento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164157 Nr: 5887-53.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etevaldo Moreira de Oliveira, Eliete Beserra Martins 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Leonice Carolina de Jesus, Hélio José do Carmo Filho, Gisele 

Gomes Teixeira, DAILTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM e REVOGO o despacho de fls. 97 

para declarar nulo todos os atos praticados.12.Ademais, observo que o 

feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de 

fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto 

para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do 

CPC.13.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 05 dias. 14.Após, 

voltem-me conclusos para sentença.15.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63779 Nr: 6799-60.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédiro Rural do Médio Araguaia Ltda - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, José Antonio Galdeano Abud, Tadeu Baisi Cortez, Leda Guimarães 

de Araújo Cortez, Dulcelina Jacomini Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT 12.664, ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - OAB:OAB/SP 

235.560, Peônia Gouveia Vasconcelos - OAB:15823

 Vistos.

1. Em síntese, à fl. 187 foi deferida a ordem de bloqueio via Bacen Jud na 

conta da parte executada. Restou bloqueado a importância de R$ 2.734,52 

na conta da executada Dulcelina Jacomini Abud. Às fls.192/200 sobreveio 

pedido da parte arguindo a impenhorabilidade do valor, requerendo a 

imediata liberação. O exequente manifestou concordância com o pedido de 

liberação dos valores e pugnou pela suspensão dos autos, visando 

localizar bens em nome do executado (fl. 204). Foi deferido o 

sobrestamento do feito, porém, não houve pronunciamento quanto ao 

pedido de desbloqueio. Em seguida, vem à parte executada reiterar o 

pedido da impenhorabilidade (fls. 207/215).

 2. Dito isso, DETERMINO a imediata liberação dos valores bloqueados na 

conta da executada Dulcelina Jacomini Abud, vez que nada se opõe o 

exequente quanto ao referido pedido.

 3. Ademais, CUMPRA-SE o teor da decisão de fl. 205.

 4. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259730 Nr: 12711-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Larissa de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, Willian Gonçalves 

Lino de Oliveira - OAB:20511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

acoste aos autos planilha de cálculo atualizada, nos termos do art.798, I, 

“b”, do CPC/2015, a fim de viabilizar a análise do pedido de fl. 98.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268219 Nr: 18192-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelino de Sousa Lira, José 

Francisco Gomes Lira, Marione Lira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a manifestação do terceiro Espólio 

de Eduardo dos Santos Penteado e documentos juntados às fls. 74/303 e, 

nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de 

referida petição e documentos e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279673 Nr: 7029-82.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Augusto Peixoto Rodrigues, Renato Pedemonte 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:56918

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por PEDRO AUGUSTO 

PEIXOTO RODRIGUES e RENATO PEDEMONTE ARAÚJO em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S/A.

2. Foi concedido à parte Autora o prazo de 30 (trinta) dias para que 

procedesse ao recolhimento das custas judiciais, conforme decisão de fl. 

13.

 3. Intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certificado às fls. 15.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fls. 13, deixando de recolher as custas judiciais, sendo 

indispensável ao prosseguimento da ação, impõe-se seja indeferida a 

petição inicial, consoante disposto no art. 321, parágrafo único, CPC/2015.

6. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, ambos do CPC/2015, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I e X, do CPC/2015, bem como 

DETERMINO o cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 

290, do mesmo Codex.

7. Isento de custas e honorários, por sequer ter formado a relação 

processual.

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186522 Nr: 7609-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilene Tavares Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte autora que, intimada pessoalmente 

(vide fls. 76/77), deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se 

o abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do 

mérito.

2. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

3. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

4. CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253888 Nr: 8885-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando da Silva Bettini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição de Sousa Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 8885-18.2017.811.0004, 

Protocolo 253888, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278371 Nr: 6274-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mendonça Gonçalves, Ailton 

Gonçalves da Silva, Luiz Alberto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 6274-58.2018.811.0004, 

Protocolo 278371, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194699 Nr: 335-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição de Sousa Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Bettini, Marcos José 

Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 335-05.2015.811.0004, 

Protocolo 194699, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195855 Nr: 1040-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Dela Libera Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Adalberto Teixeira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLENE DELA LÍBERA 

DUARTE SIQUEIRA - OAB:, Vitor Chaves Siqueira Duarte - OAB:GO 

27.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VÍTOR CHAVES 

SIQUEIRA DUARTE, para devolução dos autos nº 1040-03.2015.811.0004, 

Protocolo 195855, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209291 Nr: 9089-33.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teomar de Oliveira Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Oliveira Lima, Romildo Oliveira Lima, 

Adalberto Teixeira da Silva, Glaucia Martins Luz Hippler, Manoel da Rocha 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DA ROCHA COSTA - 

OAB:OAB/MT 19.975/O, Raisa Sousa Rondon - OAB:17321/MT, Tayná 

Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 9089-33.2015.811.0004, 

Protocolo 209291, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273024 Nr: 2961-89.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Elias Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piscina Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEAZIEL VICTOR 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 2961-89.2018.811.0004, 

Protocolo 273024, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89167 Nr: 3090-12.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladino Selmi Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa, José Elesbão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172947/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira Rosa - 

OAB:OAB/MT 17929, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - 

OAB:Oab/MT 6272

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVO SILVEIRA 

ROSA, para devolução dos autos nº 3090-12.2009.811.0004, Protocolo 

89167, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287881 Nr: 11773-23.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda Carelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simiramy Bueno de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 11773-23.2018.811.0004, 

Protocolo 287881, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287882 Nr: 11774-08.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda Carelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erika Regiane Silva Oliveira Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 11774-08.2018.811.0004, 

Protocolo 287882, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56018 Nr: 226-06.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro, Erika Regiane Silva Oliveira 

Abdalla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda 

Carelli, Quidinho Tolentino de Queiroz, HOSPITAL E MATERNIDADE 

MEDBARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, ERIKA REGIANE SILVA OLIVEIRA ABDALLA - OAB:MT- 

24.595, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S CORBELINO - OAB:5037, 

Marceli Fernanda Carelli - OAB:MT 16.054, Simiramy Bueno de 

Castro - OAB:MT 5.880-A, Valquiria de Carvalho Azevedo - 

OAB:9359-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 226-06.2006.811.0004, 

Protocolo 56018, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257304 Nr: 11066-89.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e Mecânica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullyana Bonfim Moraes e 

Silva - OAB:20274/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 Vistos.

1. Às fls. 73/73v a parte autora apresenta desistência da ação, 

informando a perda do seu objeto.

 2. Uma vez formada a angularização processual, o réu foi intimado a se 

manifestar acerca do pleito do autor, momento em que revelou sua 

discordância quanto ao pedido de desistência do autor (fls. 75/80).

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Após a citação do requerido e a consequente formação da relação 

processual, à desistência do autor é necessária a anuência do réu. No 

caso em tela, a parte ré demonstra interesse no prosseguimento do feito, 

a fim de que seja proferida uma decisão de mérito. Tal pleito encontra 

respaldo legal no art. 485, §4º, do CPC.

5. Ademais, o réu não apenas demonstrou sua discordância, como 

também expôs seus fundamentos para tal, razão pela qual o processo 
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deverá seguir seu curso normal até que seja proferida uma sentença de 

mérito.

 6. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito da parte autora de fls. 73/73v.

 7. A fim de evitar possível nulidade, INTIME-SE novamente o requerente 

para, caso queira, apresentar impugnação à contestação, conforme 

dispõe o art. 351, do CPC.

 8. Decorrido o prazo, venham-me conclusos para prolação de decisão 

saneadora.

9. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285104 Nr: 10152-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍZA DE SOUZA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naira Rosana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a quota ministerial de folhas 14/18, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 25961 Nr: 650-24.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDE GONÇALVES DE PINAS, Palmiondas de Pinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açofer - Indústria & Comércio Ltda, ALDAIR 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a executada apresenta 

comprovante de pagamento da pensão mensal apenas dos meses de 

janeiro, fevereiro (já liberados ao exequente) e maio (fls. 811/812).

 2. Ante o exposto, haja vista a decisão de fls. 735/735v, INTIME-SE a 

parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos comprovantes 

dos depósitos referentes à pensão mensal devida ao exequente, no que 

tange aos meses de março à setembro, excluindo-se apenas maio, pois 

este já consta as fls. 811/812.

 3.Após, dê-se vista ao Ministério Publico Estadual, pelo prazo legal.

4.Cumpridas as determinações, venham-me conclusos COM URGÊNCIA.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285159 Nr: 10192-70.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Nunes da Silveira Neto 

- OAB:OAB/GO 29647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 10192-70.2018.811.0004 - Cód. 285159

Vistos em correição.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264586 Nr: 15879-62.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAT, JTT, DPT, VT, SOT, HPT, DRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287909 Nr: 11789-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rodrigo Rosa Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 287909

Considerando que a autorização, a qual a presente inicial se refere, não é 

para entrada de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis, 

consequentemente no presente evento não será permitida a entrada de 

menores, conforme relatado pelo autor em folha de número 03, o evento 

não irá ferir o art. 149, I, b, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sendo assim, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito.

 Barra do Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261428 Nr: 13884-14.2017.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

quanto ao retorno da requerida, conforme determinado no r. despacho de 

fls. 38, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273967 Nr: 3522-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAFdS, JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Gonzaga Souza - 
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OAB:13550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, querendo, no prazo de quinze 

dias, apresentar impugnação à contestação de fls. 66/68 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251631 Nr: 7421-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMSS, MSSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280650 Nr: 7560-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magdiel Moreira Nunes Correa, Joice dos Santos Correa 

Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arline B. R. De Lima - 

OAB:21464/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

atender a solicitação constante na manifestação ministerial de fls. 22/23 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175458 Nr: 9153-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261424 Nr: 13881-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Vieira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de DEZ dias, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278185 Nr: 6177-58.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdSP, EVSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Pereira dos Santos - 

OAB:24040/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do 

documento de fls. 69/70, providenciando o necessário, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202700 Nr: 5324-54.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPM, KBSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender por direito, sob pena de extinção.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275376 Nr: 4338-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sherlaine Santos Freitas, Ziuvone Souza 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARETE AUTORA para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento, ou juntar comprovante do 

preparo da carta precatória, para remessa via Malote Digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 168607 Nr: 349-57.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Relatório

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente visa o 

adimplemento dos alimentos homologados em acordo de separação 

consensual. Conforme se verifica dos autos, o executado foi devidamente 

intimado para cumprir a obrigação, porém não houve manifestação da 

requerente quanto ao cumprimento ou descumprimento. É o relatório

 2. Fundamentação

Considerando a ausência de manifestação da parte exequente e a 
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decisão de fl. 53, entende-se como quitados os débitos imputados ao 

executado. Dessa feita, o presente cumpriu seu objetivo, devendo, 

portanto ser extinto.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

3. Dispositivo

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, posto a autora ser beneficiaria 

da justiça gratuita.

Cerificado o trânsito em julgado, arquive-se observando as devidas 

cautelas.

 Publique-se,

 Registre-se e

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7371 Nr: 52-17.1994.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Santos, André Marcos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Luiz Lima Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO - 

OAB:01534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rafael Zílio 

Renofio - OAB:SP 225.281

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO, para 

devolução dos autos nº 52-17.1994.811.0004, Protocolo 7371, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159478 Nr: 12462-14.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felisberto Alves, Ivone Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássia Carmo Farias - 

OAB:13622/MT, Emerson Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

12462-14.2011.811.0004, Protocolo 159478, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202314 Nr: 5117-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deriane Gouveia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação do Município de Barra do Garças – MT as 

fls. 77, em que manifesta interesse nos autos. Intime-se ente municipal 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da contestação 

apresentada pela requerida.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241991 Nr: 694-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Manoel da Fonseca Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado, determinando a conversão da licença prêmio não gozada pelo 

autor em pecúnia, bem como condenando o Estado de Mato Grosso ao 

seu pagamento, tomando por base a última remuneração do requerente 

antes de sua exclusão das fileiras da Polícia Militar, devendo a atualização 

de juros de mora, serem aplicados os e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009, desde a citação e quanto 

à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial – IPCA-E, desde a data da sentença. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor a ser liquidado. Transitando em julgado e nada 

sendo requerido no prazo de 15 dias, com baixas e anotações de estilo, 

ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 20 de setembro de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276339 Nr: 4977-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça, Suely Vilela 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Previdência - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora citado por carta, o Estado se deu por citado e se manifestou 

regularmente nos autos, como se vê a fls.86.

Por outro lado, em face da indisponibilidade do interesse público, faça 

remessa dos autos ao Estado para responder com acesso aos autos.

Havendo preliminares, diga o autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260952 Nr: 13585-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgiluzia Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliane Rodrigues dos Santos, Município de 

Barra do Garças - MT, Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Dessa forma, cumpra-se conforme requerido pelo órgão ministerial, 

devendo as partes serem intimadas da presente decisão, manifestando-se 

no sentido de especificarem eventuais provas que pretendem produzir, 

sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra. Ainda, 

deverá a autora se manifestar acerca do atual estado de saúde da 

requerida Liliane Rodrigues dos Santos, bem como esclarecer se a 

requerida continua internada em Centro de Reabilitação. Com as 

manifestações, conclusos.Barra do Garças-MT, 27 de setembro de 2018. 

CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227358 Nr: 7266-87.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Simone Cabral Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275114 Nr: 4146-65.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Crispim Barbosa & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 55/60 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190271 Nr: 10496-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayanne Garcia do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 21743 Nr: 537-70.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR SOUZA SABOIA, Divino Rubens da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, JORGE LORENÇO DE 

PAULA SANTOS, GENÉSIO MORAES DE ARAÚJO, Washington Luis 

Corado Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656, Rafael Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, João Gonçalo de Moraes Filho - OAB:MT 1.484, 

JOSÉ JEOVÁ GONÇALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/GO 14.948

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre o pedido de Habilitação em fls. 403/407, destes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164927 Nr: 6841-02.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Gomes Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre o Laudo Pericial, acostado em fls. 357, destes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170077 Nr: 2356-22.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Melquiades do Carmo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão de decurso de prazo, acostada em fls. 

145, destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172791 Nr: 5914-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Vicente Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler, Oswaldo Soler 

Junior, Maria Christina Fuster Soler Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS PODIAN PARO - 

OAB:391.701/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, JOÃO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - 

OAB:218.270/SP, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843, OTTO ARTUR DA SILVA RODRIGUES DE MORAES - 

OAB:243997/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172974 Nr: 6120-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adivaldo Lucio de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 50, tendo 

e vista que decorreu o prazo de intimação de folhas 48/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 26052 Nr: 444-10.2001.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Crea / MT - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura & Agronomia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART FIBRA IND. ARTEF. FIBRA E FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo da suspensão 

do andamento processual do presente feito, acostada em fls. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165473 Nr: 7554-74.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Rosa Milome

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da informação do Médico especialista em fls. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168461 Nr: 95-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 AUTOS Nº 95-84.2013.811.0004 (CÓDIGO: 168461)

Vistos.

Considerando a inércia do requerido, intime-se a autora para se 

manifestar, dando prosseguimento ao feito, inclusive acerca dos valores 

referentes as verbas retroativas.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95900 Nr: 815-56.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Virginia Borges Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia dos Arbues Nery da 

Silva - OAB:MT 9.923-B, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 67, tendo 

e vista que a parte ré não apresentou contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102200 Nr: 7203-72.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enxovais Aquarela Modas Ltda - ME, Enaldo 

Ribeiro de Rezende, Evanir de Oliveira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA DE OLIVEIRA 

REZENDE - OAB:15862-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE EXECUTADA para, no 

prazo legal, manifestar nos autos, tendo em vista o pedido de vista na 

petição de fls.31/32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272901 Nr: 2889-05.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 272901

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

eventuais provas que pretendem produzir, nos termos do artigo 369 do 

Código de Processo Civil, justificando-as.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269433 Nr: 645-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Paulo Esteves Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ziulda Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 27/48 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284051 Nr: 9501-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Ferreira de Paula, Cleiton da Silva 

Tomaz, Rodrigo Nogueira Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES SILVA - 

OAB:GO34150

 Em 28.09.2018, às 13hrs30min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Advogado Gabriel Lopes Silva (OAB/GO- 

34.150). Realizado o pregão, presentes os réus. Realizada a oitiva das 

testemunhas Claudio Oliveira Machado Franceschi, Carlos Augusto Vieira 

Bohrer, Claudia Rampis dos Santos Queiroz e Rafaela Gomes Caetano dos 

Santos. O Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas Daniel 

Marcos Pinto e Luiz Carlos Arrais de Carvalho. Após, o MM. Juiz, decidiu: 

“1.Designo audiência de instrução para a oitiva das testemunhas Daniel 

Marcos Pinto e Luiz Carlos Arrais de Carvalho na data de 17.10.2018, às 

12hrs30min (MT), devendo as testemunhas serem requisitadas. 2. Saem 

réus e defesa técnica devidamente intimados. 3. Saem as testemunhas 

arroladas pela defesa técnica devidamente intimadas. 4. Requisitem-se a 

presença dos réus. 5. Remeta-se cópia da decisão de fls. 406/408-v, bem 

como da petição de fl.425/427, para gerência da Politec, requisitando a 

perícia determinada no item ‘c’ do dispositivo de fl. 428-v, a ser realizada 

no prazo de 30 (trinta) dias após a intimação e com a entrega do laudo em 

10 (dez) dias após a conclusão da perícia.” Nada mais havendo a tratar, 
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foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 40767 Nr: 1319-72.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubertan Nunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 40767 Em fl.810/810-v, o reeducando Ubertan 

Nunes Ferreira , por intermédio da Defensoria Pública, requer a promoção 

da inscrição do reeducando junto ao ENEM, na condição de segregado, 

para tanto seja oficiado o sistema prisional para proceder o feito, bem 

como aceitar que o reeducando realize a prova junto com os demais 

segregados. Conforme demonstrado nos autos, bem como em consulta ao 

site do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) (https://enem.inep.gov.br), 

será realizado nos dias 18 (dezoito) e 19 (dezenove) de Dezembro de 

2018, e ainda, o reeducando no período da inscrição estava segregado 

em regime fechado na unidade prisional, na qual pelo decurso do prazo de 

inscrição (07 a 18, de maio de 2018), não conseguirá fazer a prova por 

não mais estar preso, em virtude de progressão de regime em 06.09.2018. 

Defiro o pleito de fls.810/810-v. Oficie-se à Direção da Cadeia Pública 

desta Comarca para que providencie a realização do Exame Nacional de 

Ensino Médio pelo reeducando na unidade prisional. Vistas ao Ministério 

Público para análise de eventual continuidade delitiva entre as guias de 

fls.03/03-v, 239/239-v e 286/287. Cumpra-se. Barra do Garças- MT, 

28.09.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263601 Nr: 15249-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, Weily Silva Santos - OAB:MT 14.572

 Autos n. 15249-06.2017.811.0004 – Cód.: 263601

Vistos em correição.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Ligiane de Sousa Pereira.

No mais, defiro o pleito ministerial para substituição da testemunha 

Gabrielly Pereira da Silva pela testemunha, ouvida à fl. 41, Ericles Pereira 

do Nascimento.

Assim, designo audiência de continuação para o dia 24.01.2019, às 14:00 

horas (horário oficial de Cuiabá/MT), para proceder com a oitiva da 

testemunha Ericles Pereira do Nascimento.

Proceda-se às intimações e/ou requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 185988 Nr: 7073-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 S E N T E N Ç AVistos em correição.(...) .Assim, necessário se faz o 

reconhecimento, como de fato reconheço, da prescrição antecipada da 

pretensão punitiva, e a consequente extinção da punibilidade do delito 

capitulado no art. 129, §9º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, atribuído ao 

denunciado SIDE JÚNIOR CASTRO SANTOS nos termos do art. 107, IV, c/c 

o art. 109, IV, ambos do CP.P.R.I.C.Transitada em julgada, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 162550 Nr: 3796-87.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Ante o exposto, por tudo que nos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE 

A DENÚNCIA, para em consequência, ABSOLVER VALDECY MARQUES 

DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, com fundamento no art. 386, inc. 

VII, do Código de Processo Penal.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Barra do Garças/MT, 24 

de setembro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222854 Nr: 4586-32.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado FERNANDO CÉSAR 

RODRIGUES LIRA como incurso nos art. 129, §9º, do Código Penal, o que 

faço nos termos do artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.P. R. 

I. C.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239851 Nr: 16156-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado ROSEMBERG 

DUQUES DOS SANTOS como incurso nos art. 129, §9º, do Código Penal, o 

que faço nos termos do artigo 386, inc. VII, do Código de Processo 

Penal.P. R. I. C.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 215212 Nr: 31-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado Danillo Santos 

Rodrigues dos delitos tipificados nos art. 129, §9º, e art. 147, do Código 

Penal, em concurso material (art. 69, CP), o que faço nos termos do artigo 
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386, inc. VII, do Código de Processo Penal.P.R.I.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 248534 Nr: 5250-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na 

denúncia, para o efeito de condenar o acusado Gleidsen Rocha da Silva, 

dando-o como incurso nas penas art. 129, § 9º, do Código Penal. Portanto, 

passo a dosimetria da pena: A pena prevista para o crime de lesão 

corporal, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, é de 03 (três) 

meses a 03 (três) anos. Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais 

enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em observância ao art. 129, § 

9º, do Código Penal, verifico que o réu Gleidsen Rocha da Silva praticou 

fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao 

próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de 

maneira negativa; o réu possui executivo de pena nº 

703-77.2005.811.0054, registrando condenação, porém deixo de valorar 

de forma negativa, uma vez que será valorado na próxima fase da 

dosimetria da pena, como agravante, para não incorrer em “bis in idem”, 

nos termos da súmula 241 do STJ; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não 

existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do 

agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime foi o 

desentendimento entre o réu e a vítima, decorrente de relação doméstica, 

o qual já é punido pelo próprio tipo penal; as consequências são normais a 

espécie, nada tendo a se valorar como fato extrapenal; as circunstâncias 

do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar, o 

comportamento da vítima em nada colaborou para a prática do delito.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLY BORGES BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

NILVINO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE promovida para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL MILANEZ COSTA (REQUERENTE)

JESSICA NUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BRASILEIRO DO PRADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE, DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 13/11/2018 Hora: 13:20, HORÁRIO DE MATO 

GROSSO, NA SALA DE AUDIÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIELA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 13/11/2018, 

às 14h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 90 de 871



quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem. Para a concessão in limine litis da tutela em voga, faz-se necessário 

que no caso sub judice estejam presentes os requisitos delineados no 

artigo acima transcrito. Assim sendo, no que tange à probabilidade do 

direito, denota-se pelo fato de que a autora alega nunca ter realizado 

empréstimo ou financiamento consignado em folha, entretanto, verificou a 

existência de descontos realizados mensalmente em seu benefício do 

INSS, na importância de R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta 

centavos). Foi informada de que trata-se de um contrato de empréstimo 

sob o nº 567201739 a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas, sendo 

que já foram descontadas 28 (vinte e oito). No que tange o requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que, 

havendo descontos mensais no benefício da parte autora, esta terá sua 

renda mensal diminuída, o que lhe tem lhe causado aborrecimentos de 

ordem financeira e moral. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

parte autora acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, enormes prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado da Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação 

na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada abstenha-se de realizar quaisquer descontos 

referentes ao contrato de empréstimo nº 567201739 na conta bancária da 

parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos 

reais), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, 

sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 8- 

Proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 
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deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001620-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YEHYA CHAKIB GHALFI (REQUERENTE)

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

JX VENDAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001620-11.2018.8.11.0004; Valor causa: 

$16,388.40; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

YEHYA CHAKIB GHALFI Parte Ré: REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA, JX VENDAS INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 

30/10/2018 Hora: 15:40, HORÁRIO DE MATO GROSSO, NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS/MT SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIO DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002118-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 374,80 (Trezentos e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002272-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ITAMAR BEZERRA (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERENTE, para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA (ADVOGADO(A))

SANTILHA FERREIRA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN (ADVOGADO(A))

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

G N PARENTE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 
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centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HAYMORA MASSMANN VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (ADVOGADO(A))

LETICIA LEMANSKI MARTINI FERNANDES (ADVOGADO(A))

WANDERSON LOURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA 

MELO PROCESSO n. 1001638-32.2018.8.11.0004 Valor da causa: 

$12,760.00 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: WANDERSON LOURO DOS SANTOS Endereço: Rua 42, 47, Santo 

Antônio, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 __ 

INTIMAÇÃO DA(S) ADVOGADOS para comparecerem à audiência 

designada, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 31/10/2018 Hora: 

15:20(HORÁRIO DE CUIABÁ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANTILHA FERREIRA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

ALANA COUTINHO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010517-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE SILVA DA MOTA (EXEQUENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO BARRA 

DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA 

RUA FRANCISCO LIRA , 1051, SENA MARQUES - BARRA DO GARÇAS 

Numero do Processo: 0010517-16.2016.811.0004 Polo Ativo: ROSIMERE 

SILVA DA MOTA Polo Passivo: TIM CELULAR S/A Tendo em vista o não 

cumprimento de sentença por parte da executada, bem como os pedidos 

confeccionados pela parte exequente, em observância ao disposto no art. 

52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com o art. 513 do CPC, 

observando os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade,DETERMINOseja intimado o executado para no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT Fernando da Fonsêca Melo Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO (ADVOGADO(A))

TAIS GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

AGNALDO XAVIER FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA DE JESUS NUNES (REQUERENTE)

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

ILTON MACIEL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 
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38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação indenizatória, onde a 

promovente, em síntese, aponta que o requerido teria divulgado ofensas a 

sua pessoa na internet e ainda feito comentários desabonadores. Pede 

danos morais O promovido por sua vez, em sua contestação afirma uma 

série de questões alegando dívida anterior e mero aborrecimento. Com 

efeito, narrados na inicial fatos jurídicos que se constituem, em tese, atos 

ilícitos (perfeita subsunção dos fatos narrados à norma material) e 

efetuada a prova dessas alegações (publicações) fica evidente o ato 

ilícito pelos conteúdos eminentemente denegridores. A parte promovida, ao 

tempo que apresentou defesa direta, não fez contraprova ou apresentou 

elementos suficientes para eximir suas responsabilidades, de forma que o 

acolhimento da pretensão deduzida pela requerente se torna inevitável. Ao 

contrário do que pensa muita gente, a internet não é mundo livre de regras 

jurídicas, onde as pessoas possam fazer o que desejem, sem enfrentar 

as consequências de seus atos. A responsabilidade por ato praticado na 

internet pode surgir em qualquer das formas de utilização dela. Pode 

ocorrer em redes sociais, na troca de e-mails e arquivos, na negociação 

de um contrato, na compra de bens em lojas virtuais (o comércio eletrônico 

ou e-commerce), em blogs e em qualquer outro site ou forma de interação 

eletrônica, inclusive por meio de telefones inteligentes (os smartphones), 

tablets etc. No caso em tela, o ato ilícito cometido pela internet, 

percebemos que as provas foram conseguidas por imagem (pelo comando 

Print screen ou equivalente), onde as ofensas públicas ficam evidentes. 

Então não havendo dúvidas da autoria dos comentários, e do seu evidente 

conteúdo agressivo, a condenação do autor em danos morais é medida 

que se impõem. Entendo que a conduta do requerido causou sim abalo 

moral à parte autora, abalo esse passível de indenização, não 

caracterizado como mero transtorno ou aborrecimento. A jurisprudência 

acolhe esse entendimento, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

REPARATÓRIA. MENSAGENS DE CUNHO OFENSIVO ESCRITAS NA 

PÁGINA DE RELACIONAMENTO FACEBOOK. AFRONTA À HONRA E 

IMAGEM DA REQUERENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004158945, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 29/01/2013). Passando a 

fixação do valor da indenização, temos que deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Na esteira destes parâmetros, 

verifico que a quantia pleiteada pela autora a título de reparação, é de alta, 

posto que o valor da indenização não deve propiciar enriquecimento da 

parte que busca reparação do dano moral. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta 

a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e da ofendida, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 9.000,00 

(nove mil reais). Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a parte 

promovida a pagar à autora a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a 

título de danos morais, devidamente atualizados desde o arbitramento 

togado, na forma da Sumula 362 do STJ. b) rejeitar o pleito da parte 

promovida por consequência teleológica dos argumentos do corpo da 

sentença. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Agosto de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001605-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MAGNA DELEWE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010748-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA ZANCHE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO TERRA (ADVOGADO(A))

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000970-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (EXEQUENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SOUSA DE FREITAS (EXECUTADO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000970-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSIELDO MACHADO 

COUTINHO Pólo Passivo: JAIME SOUSA DE FREITAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 
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amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Com efeito, 

a parte autora devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e 

não realizado nenhuma atividade, incide no abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO 

PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando 

os autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KELLVIM FREITAS NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIELA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEIDIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001080-60.2018.811.0004 Pólo ativo: ALEXANDRE RODRIGUES 

DE SOUSA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATO que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN CHAEIN COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 157,60, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011751-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO CESARIO ROCHA (REQUERENTE)

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAI BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

A. B. VECULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autores manifestem, em até 10 dias, 

interesse no prosseguimento do feito, considerando a ausência de 

justificativa como abandono/desinteresse. b) caso positivo manifestação 

de interesse no procedimento, determinar que os autos voltem a cartório, e 

a secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de 

audiência (juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada 

instrutória. c) determinar que as partes procedam, caso queiram, o 

arrolamento prévio de rol de testemunhas, atendendo exigência e 

requisitos do art. 34 desta lei singela, e observado a regra do art. 455 e 

seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente 

às testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou providencias 

não forem tomadas, importará em desistência dessa modalidade de prova. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

E MORAES LIMA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA COMPARECER NA DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 05/11/2018 Hora: 12:40 , a ser realizada na sede deste juízo, 

no endereço acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TELDIMA VICUNA D. SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TELDIMA VICUNA D. SILVA VESTUARIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012187-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RENATA TABORELLI DA SILVA (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 310,00, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANE BARBOSA SAMPAIO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 157,60 (Cento e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012167-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAM RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 8012167-59.2016.811.0004 Pólo Ativo: GILVAM RODRIGUES DE 

SOUZA Pólo Passivo: GILVAM RODRIGUES DE SOUZA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela autora e outros 

documentos que comprovam o vinculo contratual (evento 13.1). Pois bem, 

verifico que pelos documentos apresentados pela parte Reclamada, é 

possível reconhecer a legitimidade do vinculo entre as partes. Sendo 

assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: ?Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I ? os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito?. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais 

possuiu contrato com a Ré, deixando de apresentar provas que rebatem 

os documentos apresentados na contestação, comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012186-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)
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JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO BARRA 

DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA 

RUA FRANCISCO LIRA , 1051, SENA MARQUES - BARRA DO GARÇAS 

SENTENÇA Numero do Processo: 0012186-07.2016.811.0004 Polo Ativo: 

NILTON MOREIRA DA SILVA Polo Passivo: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme 

preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, no evento 10, a requerida, em síntese, alega que o autor não 

fez prova dos danos, que não houve falha na prestação de serviço, e que 

não houve ato ilegal. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que razão assiste a promovida, pois o autor alega sem juntar 

nenhuma prova. Os danos materiais não podem ser presumidos, nem por 

presunção tantum, devendo esta devidamente comprovados no caderno 

de provas o que não está. O dano moral deve atender situações precisas, 

e nenhuma das provas do processo deixa claro quanto a responsabilidade 

e qual a extensão dos danos. Ante a absoluta falta de provas, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. Dispositivo. 

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos 

exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Março de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012194-42.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FYNGHSTHON CARLOS DE SOUSA (REQUERENTE)

MANOELA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

SALOLI PAZ GALBIATI (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO BARRA 

DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA 

RUA FRANCISCO LIRA , 1051, SENA MARQUES - BARRA DO GARÇAS 

SENTENÇA Numero do Processo: 0012194-81.2016.811.0004 Polo Ativo: 

FINGHSTON CARLOS DE SOUSA LIMA Polo Passivo: REDE ELETROSON 

S/A LTDA Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme 

preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra de 

outra empresa (ev. 1.5.) Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado no 

evento 1.5, que além da restrição que reputa ilegítima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: ?Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento?. Nota-se que o entendimento visa não contemplar com 

indenização aquele que já possui restrições ao crédito, porém é 

resguardado ao indivíduo o direito de ter retirado o apontamento indevido. 

Com efeito, ficou consolidado que aquele que já possui registro de mau 

pagador não pode sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. 

Veja a aplicação da súmula em comento na jurisprudência do Superior 

Tribunal de ; CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS 

REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 

1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro 

de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano 

moral indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato 

ilícito de suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou 

argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou 

em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência 

da Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 

Terceira Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no 

Agravo em Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura 

Ribeiro, data do julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). 

Então os danos devem ser refutados e somente mantido o pleito da 

inexistência. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistente a dívida contestada, cancelando todos 

seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da declaração 

anterior, determinar que a promovida retire o nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, 

em até quinze dias se já não o tiver realizado. c) rejeitar em relação a 

promovida pretensão a título de danos morais, em razão do autor deter 

comprovadamente outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, seguindo orientação da Sumula 385 do STJ. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de Março de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 252375 Nr: 7900-49.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rossini Silva dos Santos, Haina de Almeida 

Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A
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 DECISÃO

Código: 252375

Vistos, etc.

1. Observando a sentença homologatória de fl. 44-verso, verifico que 

ocorreu erro material, uma vez que a decisão está embasada no art. 74 da 

Lei do Juizado Especial, o que tem correspondência com o instituto da 

composição civil, todavia, a respectiva deliberação anelava homologar a 

transação penal acordada entre o autor do fato e o Ministério Público, 

nestas razões, com fulcro no art. 494, I, do Diploma Processual Civil, bem 

como atento à inteligência extraída do art. 3º do Código Processual Penal 

jungido com art. 92 da Lei 9.099/1995, retifico a predita sentença devendo 

constar da seguinte maneira:

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação penal celebrada, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da Lei 9.099/1995 e, por corolário, com fulcro no artigo 

76, parágrafo 4º do predito Diploma Legal. Fica a parte condicionada que, 

em caso de descumprimento integral/parcial ensejará no prosseguimento 

do feito, conforme disposição da Súmula Vinculante nº 35. Sem custas. 

Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Barra do Garças- MT, 24 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (ADVOGADO(A))

LETICIA LEMANSKI MARTINI FERNANDES (ADVOGADO(A))

WANDERSON LOURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1001638-32.2018.8.11.0004 Valor da causa: $12,760.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WANDERSON 

LOURO DOS SANTOS Endereço: Rua 42, 47, Santo Antônio, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: 

TELEMAT - BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 Senhor(a): REQUERIDO: OI S/A A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a sua PROCEDER À 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 31/10/2018 Hora: 15:20(HORÁRIO DE 

MATO GROSSO) MEDIDA LIMINAR: SEGUE CÓPIA ANEXO ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. BARRA DO GARÇAS, 1 de outubro de 

2018. BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DAS NEVES (REQUERENTE)

DAYANA EDUARDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM (ADVOGADO(A))

ELAINE AYRES BARROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 
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(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

DEUSDET GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez)dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

SONIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BANDEIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 
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requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011828-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIA FRAIA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

SIRLEI DIVINA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011024-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DANIELE MARIANO VIEIRA (REQUERENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, e uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE BARROS TAROZZO (REQUERENTE)
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RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DANTAS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto não preenche os requisitos de 

admissibilidade, tendo sido interposto fora do prazo legal de 10 dias (art. 

42 da LJESP), conforme certificado nos autos. Deste modo, por não 

preencher o recurso interposto um dos pressupostos objetivos para seu 

manejo, consistente na tempestividade, NÃO RECEBO-O. 2- Após o 

trânsito em julgado da sentença, nada mais havendo, arquive-se 

promovendo as baixas e anotações. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARTA MEDRADO DE PAULO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011980-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

ARMANDO GEHM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001407-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

ERVACY MOREIRA DA SILVA ROLDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))
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DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABLINO RONARI ROCHA DANTAS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010768-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RODRIGUES (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011045-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANYELE CRISTINA SOUSA NERYS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011261-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUIS BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-89.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GLADIS MARA DORNELES DE BITENCOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011050-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011555-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIDA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020025-78.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CHUELAYDE DA CONCEICAO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012788-56.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAKADESH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E HIGIENE 

PESSOAL - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Grazziely Barros do Prado (ADVOGADO(A))

ELIAS DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI (ADVOGADO(A))

GERCINA BORGES LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 
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RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001650-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIZA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTO BATISTA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer 

convencionada entre as partes mediante sentença homologatória, DEFIRO 

os pedidos confeccionados pela parte exequente, e em observância ao 

disposto no art. 52 da Lei n.º 9.099/1995, interpretado em conjunto com o 

art. 536 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, concretize a 

obrigação contida no item II do Termo de Audiência de Conciliação 

devidamente homologado por sentença judicial, qual seja, a retirada do 

galho do pé de manga que adentram no imóvel da parte exequente, sob 

pena da mesma incorrer em multa diária de R$-20,00 (vinte reais), nos 

termos do § 1º do mencionado artigo 536. 2- Ultrapassado o prazo acima e 

não ocorrido o cumprimento da obrigação, DETERMINO a conclusão dos 

autos para constrição de ativos financeiros através dos sistemas online. 

3- Cientifique a executada acerca da incidência nas penas de litigância de 

má-fé caso, injustificadamente, venha a descumprir esta determinação 

judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência (§ 3o do art. 536). 4- Expeça-se o necessário. 5- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010991-50.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PORTILHO BRITO (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 3292 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de ação judicial onde houve a quitação da condenação, motivo 

pelo qual o patrono da parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ele indicada, eis porque, com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

bancária indicada nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do 

que preconiza o artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo EXTINTO o 

processo em apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex 

processual civil. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012635-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILINO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Uma vez satisfeita a obrigação mirada nos presentes autos, o processo 

deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do 

Código de Processo Civil, mediante o cumprimento da sentença exarada 

nos autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 2- Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 3- P.R.I. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANY DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

DALTON PERES CAMARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA (ADVOGADO(A))

IRACEMA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 
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Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

EURISLLEY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SHEILA PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDER LIMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSANE GONCALVES BELO (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 
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inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011215-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES (ADVOGADO(A))

ROZIMON DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACHADO MONTALVAO (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEY MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS (REQUERENTE)

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012048-06.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PETER JOY SOUSA DAS DORES (ADVOGADO(A))

CORACI DA SILVA CASTRO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE MATOS SILVA (ADVOGADO(A))

MARIANA CERSOSIMO NUNES (ADVOGADO(A))

TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012373-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEICIANE SILVA REZENDE (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO FREITAS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011408-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALMIR CORDEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 
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teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Ante o exposto, deve ser 

acolhido os embargos de declaração, julgados procedentes com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acatados para correção de contradição, determinando 

seja anulado o ato lançado no ID nº 10025469 Transitada a decisão dos 

presentes embargos devolva a escrivania o processo concluso para 

sentença de mérito. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 

50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de 

Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY (ADVOGADO(A))

NIXON FREITAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 

dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELIOMAR RODRIGUES FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA MEIRA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

N M DA S COSTA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A ação monitória possui rito específico, regido pelo artigo 

700 e seguintes do CPC, cuja concatenação de atos é incompatível com a 

liturgia do Juizado Especial, de tal sorte que o intento da parte autora não é 

digno de albergamento nesta justiça especializada. 2. Isto posto, INDEFIRO 

a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, II, da Lei 

9.099/95, não implicando esta sentença em óbice na nova propositura da 

demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência para trâmite na 

via ora eleita. 3. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 4. 5. P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NILTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 
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conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012675-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CRISTINA DE SOUSA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos (Mov. 17, doc. 7742640), estando 

regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os interesses 

das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, 

caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 

90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito a transação 

entabulada entre as partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o 

processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- 

Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT,

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011031-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ILDERCY ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012795-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALYA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos , nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE (ADVOGADO(A))

C A M DE OLIVEIRA REZENDE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (REQUERIDO)

HELIO YAZBEK (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010934-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

CONECTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

(REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO CHAGAS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DIEGO MARADONA ALVES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010907-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARITA KRISTINA MEDEIROS MAGALHAES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos , nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (ADVOGADO(A))

UELSON DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (EXEQUENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011314-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos , nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001670-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência 

concretizada em Sessão de Conciliação, e que o objeto da lide trata de 

matéria pertinente a direito disponível, estando regulares os termos da 

avença, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, bem como atento ao 

disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, HOMOLOGO, para todos os 

fins de direito o acordo entabulado entre as partes, declarando EXTINTO o 

processo em apreço. 4- Sem custas conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

5- Em atenção ao disposto no item 5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação 

das partes e de seus patronos. 6- Registre-se e, em seguida, arquive-se 

com as baixas de estilo. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002279-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELMA CRISTINA DA CRUZ SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO MENEZES (REQUERENTE)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000290-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

SBR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial onde, antes 

mesmo da expedição do pertinente mandado citatório, houve a adiantada 

manifestação da parte executada através de Exceção de 

pré-executividade, apontando a prescrição do título exequendo. É o breve 

relato, decido. 2- Inicialmente cumpre-nos frisar que, segundo consta no 

artigo 59 da Lei do Cheque, prescreve em 06 (seis) meses a ação de 

execução da cártula, contado da expiração do prazo para apresentação, 

não desnaturando esta regra o costume de pós-datar o título. Assim tem 

se manifestado a jurisprudência pátria, c.f.: “RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRETENSÃO DE 

AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MEDIANTE ADOÇÃO DA DATA PÓS-DATADA 

DA CÁRTULA COMO TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. 

IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI DO CHEQUE. O 

recorrente ajuizou no dia 08 de fevereiro de 2010 ação de execução de 

título executivo extrajudicial, fundada m cheque emitido pelo recorrido, no 

dia 05 de maio de 2009. Na sentença, tendo que decorridos mais de 06 

meses, a contar do final do prazo de apresentação (30 dias, no caso, já 

que emitido na mesma praça), houve extinção do processo”. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71002959708 RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Data de 

Julgamento: 17/03/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2011) “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. 

CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. 

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA 

DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 

PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA. 

1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não 

conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O dissídio jurisprudencial 

deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que 

versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que a emissão de 

cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra previsão 

legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação do prazo 

prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque como ordem 

de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, além de violação 

dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes. 4. O termo inicial 

de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo 

beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do 

prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente 

consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de 

emissão. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não 

provido”. (REsp 1068513/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 17/05/2012) 3- No caso vertente, o 

cheque que instrue a presente demanda foi apresentado junto a instituição 

financeira que devolveu a cártula em 14 de junho de 2017, de tal sorte que 

iniciou-se o curso do prazo prescricional no mês de julho, findando em 

janeiro de 2018. Ocorre que a ação ora apreciada foi distribuída em 

fevereiro do corrente ano (2018), restando flagrante o transcurso do 

lapso temporal previsto no indigitado artigo 59, o que inviabiliza o 

prosseguimento do feito. 4- De fato, estando prescrito o prazo para 

propositura da demanda executiva, cumpre-nos esclarecer que este 

magistrado entende que a parte autora, caso tenha interesse em dar 

continuidade à lide, deverá propor nova ação cognitiva. 5- Ex positis, 

estando flagrante que o autor carece de título executivo nos moldes do 

art. 784 do CPC, desmerecendo guarida a presente via intentada pela 

parte já que seu título não está em compasso com o artigo 786 do Código 

de Processo Civil, DECLARO extinto o processo sem resolução de seu 

mérito, com arrimo nos artigos 485, IV do diploma processual civil. 6- Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. 7- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 8- P.R. I. 9- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NASCIMENTO DE JESUS (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com 

pedido de Indenização por Danos Morais onde, após a citação da parte 

requerida, houve manifestação da parte autora pleiteando pela desistência 

da ação. Inconformada, a requerida se manifestou contrária ao pedido de 

desistência, alegando excesso de demandas pela prática de captação de 

clientes, pugnando pela condenação da parte em litigância de má fé. 2- 

Pois bem, em que pese as alegações trazidas pela parte requerida, diante 

do próprio deslinde dado ao feito, não identifico nos autos, contrariedade a 

quaisquer deveres que pressuponham a prática de pelo menos uma das 

condutas tipificadas no art. 80 do códex processual civil. 3- Não é 

demasiado destacar que, não obstante concordar com a repressão à 

prática reiterada de proposituras de ações fraudulentas contra empresas 

do ramo de telefonia, é demasiado entender que o mero ajuizamento de 

ação contra a requerida, caracterize a utilização do Poder Judiciário como 

banca de apostas em busca de enriquecimento sem causa. Ademais, o 

autor atuou no exercício do direito de ação garantido no art. 5°, inciso 

XXXVI da CF, razão pela qual presumo, em tese, a ausência de 

verossimilhança nas alegações na requerida, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pleito de condenação em litigância de má fé, ante a não identificação de 

irregularidades na conduta processual do autor. 4- Em face da 

manifestação expressa da parte demandante aportada aos autos, e sendo 

certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode desistir do feito a 
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qualquer tempo, independentemente de concordância do réu, 

HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 5- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 6- Ficam revogadas a tutelas eventualmente concedidas 

nos autos. 7- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 8- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 9- Cumpra-se. Nesse sentido já proferi voto no processo n.º 

0020047-77.2016.5.04.0234(ROPS), acolhido à unanimidade no julgamento 

proferido por esta 1ª Turma em 09.12.2016. Portanto, dou provimento ao 

recurso do reclamante para afastar adeclaração de litigância de má-fé, 

absolvendo o trabalhador da condenação no pagamento de multa de 5% 

sobre o valor da causae de indenização em favor da reclamada pelas 

despesas e honorários advocatícios de R$1.000,00. Assinatura

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011452-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CILIOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012778-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VARJAO ALVES (REQUERENTE)

DANILO VARJAO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANNE CRISTINE LEITE BORGES (REQUERIDO)

ELVIRA MARIA COSTA LEITE (REQUERIDO)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXANDRO FAUSTINO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Valtelene Zeferino dos Santos (TESTEMUNHA)

LEANDRO NISHIKAWA GONCALES (TERCEIRO INTERESSADO)

DIRCEU DA CRUZ PINTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES CARLOS (REQUERENTE)

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 
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seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012074-09.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANANITE CALDEIRA PFEIFER (REQUERENTE)

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONHTER GUARDIATO DE LARA SOUZA (REQUERIDO)

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010966-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MAIA DA SILVA (EXEQUENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON THYARLON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 
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rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERLIZARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011820-94.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

I P MATOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA RODRIGUES CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012028-44.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (ADVOGADO(A))
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BIANCA SALES RODRIGUES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ADRIANA SERRANO CAVASSANI (ADVOGADO(A))

ULTRAFARMA SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012606-07.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA TERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 
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necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012605-22.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVINA APARECIDA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012959-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE JESUS SEGATT (EXEQUENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE ALVES FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 
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não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012139-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DOMINGOS DE LARA (EXEQUENTE)

ALEX FERNANDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011800-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KARLA FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 
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fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVA DA MATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012318-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

CICERO GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 
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inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011448-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA (ADVOGADO(A))

LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GIRARDI (ADVOGADO(A))

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010532-43.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO ALVES BATISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010152-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI APARECIDA GOMES MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE APARECIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011603-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DIAS CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY CLEIDY DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 
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38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000766-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 
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resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010596-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ELIENE FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 
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Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010626-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO RAMOS DE AVELAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 
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que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001844-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS 94816794115 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE JOSÉ DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010570-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDORALDO FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 
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III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011404-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYLLIANNE CRISTINA RAMOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011358-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 
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CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010672-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 
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intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 

9.099/1995 c/c art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação 

expressa da parte demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, 

parágrafo único, e art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em 

apreço, declarando (art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem 

julgamento do mérito. 3. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995. 4. Após o trânsito em julgado arquive-se, promovendo as 

baixas e anotações necessárias. 5. P.R.I. 6. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005649-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE RODRIGUES SEGANTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DA SICREDI GRANDE CACERES 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005649-98.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADELAIDE RODRIGUES 

SEGANTINI REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOCIACAO 

DOS COLABORADORES DA SICREDI GRANDE CACERES Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que da narrativa dos 

fatos não decorre logicamente a causa de pedir, vez que consta o 

falecimento de Delibio Segantini e por consequência a liberação de valores 

existentes na conta bancária de Jonas Querino Peixoto. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça 

os fatos e em que consiste o interesse de agir nestes autos, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 1 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000377-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ERLI DORIGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO (REQUERIDO)

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

ANA LUCIA MATTIELLO (REQUERIDO)

VIVIANN VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000377-26.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ERLI DORIGO 

REQUERIDO: ANA LUCIA MATTIELLO, LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA, 

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO, CARLOS ALBERTO MATTIELLO 

SOBRINHO, VIVIANN VIEIRA MATTIELLO Vistos etc. Compulsando os 

autos verifica-se que a herdeira Lize Mattiello de Oliveira renunciou seu 

respectivo quinhão em favor da Requerente acostando aos autos termo 

de renúncia com firma reconhecida em cartório. Todavia, imperioso 

mencionar que a renúncia somente pode ser efetivada por escritura 

pública ou por termo judicial, conforme disposto no art. 1806 do Código 

Civil. Dessa maneira, intime-se a parte autora para regularizar a 

representação processual de Lize Mattiello de Oliveira ou apresentar 

escritura pública ou termo judicial de renúncia desta, bem como a 

declaração de inexistência de quaisquer outros bens do “de cujus” no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 1 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006220-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE URSINA DA SILVA (REQUERENTE)
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SILMARA PINHEIRO LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONCALVES DE FARIAS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 

advogado da parte autora apresentar as primeiras de declarações, com 

valor dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, 

art. 620), como determinado no ID. 10331166. Cáceres, 01 de outubro de 

2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005492-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. F. (ADVOGADO(A))

V. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 

advogado da parte autora, para que informe nos autos o atual endereço 

da parte requerente como requerido no ID. 12902264. Cáceres, 01 de 

outubro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006222-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. (REQUERENTE)

E. S. D. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006222-73.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SERGIO JAIVONES 

REQUERIDO: SAMANTA CARVALHO DOS SANTOS JAIVONES Vistos etc. 

Tendo em vista a ausência de cumprimento da deprecata em tempo hábil, 

encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para reagendamento e realização de audiência de conciliação 

entre as partes. Expeça-se o necessário, citando e intimando-se as 

partes. Cumpra-se. Cáceres, 31 de agosto de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 87093 Nr: 2591-22.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDA, CDAC, CJDAC, TKFC, KDAC, MDFDACA, CJDMC, 

IDMC, KFFAC, EBQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:, MARIA ALICE CAMPOS MENSCH - OAB:OAB/MT 6749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista o teor das certidões de fls. 122 e 124, intime-se a 

inventariante, via advogado constituído, para indicar o endereço dos 

herdeiros Izabelli de Moraes Castrillon, Luiz Marcio da Silva, Caio José de 

Moraes Castrillon e Erick Barbosa Quidá Castrillon no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81288 Nr: 7826-04.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA FREITAS ORTEGA - 

OAB:20.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA ORTEGA DA SILVA - 

OAB:16167

 Vistos etc.

Defiro a habilitação de Josimar de Souza nos autos e determino sua 

inclusão e de sua advogada no sistema processual como terceiro 

interessado.

 Ademais, intime-se a inventariante, via advogado constituído, para que no 

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

acostando aos autos as certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como 

comprovante de quitação do ITCD ou isenção e plano de partilha, sob pena 

de aplicação do disposto nos art. 622, II ou 485, III, ambos do CPC.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159518 Nr: 7281-55.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e determino a avaliação 

judicial pelo Sr. Oficial de Justiça dos imóveis descritos às fls. 43, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada da avaliação, intime-se o inventariante para manifestação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

 Após, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 65486 Nr: 2979-90.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DAMASCENO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO 

SILVA - OAB:OAB/MT 5673, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 Vistos etc.

Às fls. 178, a terceira interessada reiterou pedido de intimação da SEFAZ 

para liberação das guias de recolhimento do ITCMD, ante a demora para 

sua expedição, o que já havia sido indeferido por este Juízo (fls. 177).

Portanto, indefiro novamente o pedido, tendo em vista que o Estado de 

Mato Grosso sequer é parte neste feito, não havendo plausibilidade 

jurídica para o pleito.
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Ademais, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta dias).

Decorrido o prazo, intime-se o inventariante, pessoalmente, para promover 

o andamento do feito, no prazao de 15 (quinze) dias, sob pena de 

remoção do encargo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 160445 Nr: 8248-03.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRM, FMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 

10 (dez) dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, acostando 

o comprovante de quitação ou isenção da GIA-ITCD e a certidão negativa 

de débito fiscal, atualizada, expedida pela PGE/MT em nome do "de cujus", 

sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil., sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, 

inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132660 Nr: 1444-87.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE CANDIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a manifestação retro, cumpra-se conforme despacho de 

fls. 72, dando-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com a manifestação, à conclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81737 Nr: 8262-60.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVFDC, MFF, DRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo a Sra. Rose Maria Ferreira da Costa do cargo de inventariante e, 

por consequência, nomeio em substituição a Sra. Giselia Aparecida Costa 

de Oliveira, que deverá prestar o compromisso legal.Intime-se a 

inventariante ora nomeada, pessoalmente, para tomar ciência da presente, 

bem como comparecer em juízo para prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias.Dando-se prosseguimento ao feito, intime-se a inventariante 

para cumprimento da determinação de fls. 88, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, regularizando sua situação processual acostando aos autos 

instrumento mandamental.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188173 Nr: 7109-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANICE PINTO DO NASCIMENTO JATOBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERMANA NICACIA PINTO 

JATOBA, ESPOLIO DE JOSUE NASCIMENTO JATOBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a inventariante, via 

advogado constituído, para informar o atual endereço dos herdeiros Eurico 

Pinto Nascimento Jatobá, Maria Eunice Tavares e Maria de Fátima Jatobá 

Crestani, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, à 

conclusão.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 160131 Nr: 7909-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO JESUS GAÍVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SILVA GAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diligencie a Sra. Gestora Judiciária acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida às fls. 62, juntando-a aos autos.

Caso os herdeiros tenham sido citados, certifique-se acerca de 

apresentação de manifestação tempestiva.

Caso tenha sido negativa, intime-se o inventariante, via advogado 

constituído, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando o endereço atualizado dos herdeiros, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Ademais, tendo em vista o teor das certidões de fls. 67, 71 e 84, intime-se 

o inventariante, via advogado constituído, para informar o endereço 

atualizado dos herdeiros Pablo Mathias Gaiva, Ellen Gaiva Rocha e 

Valdilene Maria de Paula Gaiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com o retorno da deprecata e devidamente certificado o decurso de 

prazo do inventariante, à conclusão.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 153958 Nr: 1321-21.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMC, AAC, TMCB, TCD, TCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA SOUZA - 

OAB:14.018, SUZANA PEREIRA L. MORAIS - OAB:12.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos para, querendo, 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 83138 Nr: 9601-54.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDN, SCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIARA BORGES CINTRA - 

OAB:12.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fls. retro, defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe a Lei 1.060/50.

Intime-se a Advogadoa Eliana da Silva Carvalho OAB/MT 10.627 para 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino o retorno dos 

autos ao arquivo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 42656 Nr: 1250-97.2005.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MCL, ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SASENAZY SOARES DA ROCHA 

DAUFENBACH - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante a Resolução nº 005/2014/TP e o declínio de competência de fls. 

31, dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, à conclusão.

Cumpra-se

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179798 Nr: 2145-09.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A, F, OSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

179798 §!2¤¥¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2145-09.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: A.S.C. e F.S.C. e ODILENE SEBALHO DA SILVA

PARTE REQUERIDA: WALTER PEREIRA CAMPOS

CITANDO(S): Executados(as): Walter Pereira Campos, Rg: 1358651-3 SSP 

MT Filiação: Sueli Pereira de Campos, data de nascimento: 14/09/1970, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), vendedor, Endereço: 

Encontra-se em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.807,26

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo legal, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: A. S. C. e f. S. C., devidamente representados por 

sua Genitora, Odilene Sebalho da Silva, , assistidos do EMAJ - Escritório 

Modelo de Assistência Jurídica da Unemat, por meio de seus orientadores 

e advogados, propôs a Ação de Execução de Alimentos, em face de 

Walter Pereira Campos,

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido formulado de fls. retro. 

Proceda-se à citação por edital, na pessoa do Requerido. Após, decorrido 

o prazo, sem manifestação da parte requerida, vejo necessária a 

nomeação de curador especial. Assim, considerando a regra legal 

prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil, nomeio, 

desde já, como curador especial, a Defensoria Pública, que deverá ser 

intimada, na forma de carga dos autos, para apresentar contestação no 

prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se 

aplica o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do 

parágrafo único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Após, dê-se vistas dos autos ao NPJ/UNEMAT para 

que requeira o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias. Em 

seguida, à conclusão. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 1 de outubro de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Sentença

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

Processo Número: 1002193-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DO NASCIMENTO FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE ROMAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002193-43.2018.8.11.0006 AUTOR(A): DEBORA DO NASCIMENTO 

FARIAS RÉU: CARLOS HENRIQUE ROMAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Alimentos proposta por A. L. F. R., representada por sua 

genitora Debora do Nascimento Farias, em desfavor de Carlos Henrique 

Romais, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Determinada a emenda da inicial, a parte autora nada manifestou, deixando 

transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 15520534). É a síntese. DECIDO. 

Verifica-se dos autos que fora concedido à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na 

inicial, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não 

providenciou a emenda da inicial (Id n. 15520534), deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante 

do exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do 

CPC e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

mesmo estatuto processual. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 1º de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001186-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDA PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RIBEIRO HURTADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001186-50.2017.8.11.0006 REQUERENTE: IDA PINTO RIBEIRO 

INVENTARIADO: IGOR RIBEIRO HURTADO Vistos etc. Trata-se de ação de 

inventário sob o rito de arrolamento sumário dos bens deixados pelo 
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falecimento de Igor Ribeiro Hurtado, sendo nomeado inventariante a Sra. 

Ida Pinto Ribeiro. Guia de informação e apuração do imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA 

ITCD isenta da recolhimento e certidões negativas de tributos relativos aos 

bens dos espólios referentes às Fazendas Municipal, Estadual e Federal 

(ID 4870033 e 10013001). Consta, ainda, termo de renúncia judicial do 

herdeiro Nivaldo Hurtado acostado aos autos (ID 9494749). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos adjudicação 

relativa aos bens deixados pelo falecimento de Igor Ribeiro Hurtado, o que 

faço com fundamento no artigo 659, § 2.º, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros. Transitada em julgado, 

expeça-se a respectiva carta de adjudicação em favor de Ida Pinto 

Ribeiro. Sem custas, uma vez que beneficiários da justiça gratuita, sendo 

suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 

98, §3º do CPC. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 1º de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003031-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. C. R. (REQUERENTE)

L. I. D. D. A. (REQUERENTE)

J. V. D. O. (ADVOGADO(A))

J. F. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003031-20.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JACKELINE FERNANDA 

CAMPOS CARDOSO, LUIZ INACIO DIAS DO AMARAL, EUVIDIA DE 

CAMPOS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de termo de acordo de modificação 

de guarda formulado por Jackeline Fernanda Campos Cardoso, Luiz Inacio 

Dias dos Amaral e Euvidia de Campos Rodrigues, todos devidamente 

qualificados nos autos. Narram, em síntese, que os requerentes Jackeline 

Fernanda e Luiz Inacio são genitores da adolescente Anna Julia Cardoso 

Amaral e que a requerente e avó Euvidia é quem detém a guarda fática 

desde o nascimento. Narram, ainda, que ambos os genitores estão de 

acordo com a regularização da guarda em favor da requerente e avó 

materna Euvidia de Campos Rodrigues, uma vez que desde o nascimento 

da adolescente zela e cuida por seus interesses. Relata, por fim, que por 

todo o exposto requerem a homologação do presente termo para 

regularizar a situação de fato, transferindo-se a guarda à avó materna. 

Com a inicial, vieram os documentos pertinentes. O estudo psicossocial 

está acostado aos autos (ID 10770234). O Ministério Público opinou pela 

homologação do acordo (ID 11126926). É o relatório. Decido. Estando 

regulares os seus termos, HOMOLOGO a convenção realizada neste 

termo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência 

declaro extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC. Expeça-se o competente termo de guarda 

definitivo em favor da requerente Euvidia de Campos Rodrigues. Sem 

custas, uma vez que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a 

exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Cáceres, 1º de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE BALBUENA BEZERRA (AUTOR(A))

FERNANDA BALBUENA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA BALBUENA BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000485-26.2016.8.11.0006 AUTOR(A): FRANCIELLE BALBUENA 

BEZERRA, FERNANDA BALBUENA BEZERRA RÉU: ANGELA MARIA 

BALBUENA BEZERRA Vistos etc. Trata-se de ação de inventário dos bens 

deixados pelo falecimento de Angela Maria Balbuena Bezerra, sendo 

nomeada inventariante a Sra. Francielle Balbuena Bezerra. Foram 

apresentadas as primeiras declarações e plano de partilha (ID 1405509). 

Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão causa 

mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA devidamente 

recolhida e certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, 

referentes às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (ID 9050451). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha (ID 

1405509), relativa aos bens deixados pelo falecimento de Angela Maria 

Balbuena Bezerra, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Transitado em julgado, expeça-se o 

respectivo Formal de Partilha. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 1º de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001526-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA PEDROSA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001526-57.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CIRCE APARECIDA DE 

CARVALHO REQUERIDO: ANTONIA PEDROSA DE CARVALHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta 

por Circe Aparecida de Carvalho que objetiva a interdição de Antonia 

Pedrosa de Carvalho. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da 

interditanda Antonia Pedrosa de Carvalho, a qual padece da doença de 

Alzheimer conforme receituário médico acostados aos autos. Afirma que a 

patologia apresentada pela Sra. Antonia Pedrosa de Carvalho 

impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial desta, para 

prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória para a 

requerente (ID 12500719). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 13024696). Dispensada a realização de audiência 

para entrevista da interditanda em razão do quadro de saúde apresentado 

que impossibilita a sua locomoção (ID 14258208). O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva ao 

requerente (ID 14551324). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora da doença de Alzheimer, o que lhe dificulta a locomoção e 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 132 de 871



provas colhidas, concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que a interditanda fora diagnosticada 

com Alzheimer, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, 

conclui-se que a interditanda encontra-se impedida de administrar sua 

própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 

estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Antonia Pedrosa de Carvalho, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Circe 

Aparecida de Carvalho, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas 

e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

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

estilo. Às providências. Cáceres, 1º de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000232-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FRANCISCO CAMPOS (REQUERENTE)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000232-38.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CLEONICE FRANCISCO 

CAMPOS REQUERIDO: CARLITO COSTA CAMPOS Vistos etc. Trata-se de 

Alvará Judicial proposto por Cleonice Francisca Campos no intento de 

obter autorização judicial para venda de semoventes deixados pelo de 

cujus Carlito Costa Campos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

requerente foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito 

para acostar as certidões negativas necessárias sob pena de extinção e 

arquivamento, porém manteve-se inerte até a presente data conforme 

certificado (ID 14857454). Considerando o fato de que o requerente não 

manifestou seu interesse no prosseguimento do feito, a extinção deste é 

medida que se impõe, senão vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III, 

§1º do Código de Processo Civil: Art. 485 – “O juiz não resolverá o mérito 

quando”: III – “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” “§ 1º Na hipótese 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 05 (cinco) dias”. Diante do exposto, tendo em vista a 

inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora nas custas processuais, todavia, fica 

suspensa sua exigibilidade vez que a requerente é beneficiária da justiça 

gratuita. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 1º de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001985-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL COLOMBO MOREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON COELHO TANGERINO (REQUERIDO)

PEDRO AIMORE TANGERINO (REQUERIDO)

 

- Processo aguardando cumprimento de CP por parte do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003045-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA 

IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR Certifico que a parte 

requerida apesar de citada e intimada deixou transcorrer o prazo legal 

para apresentar manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos 

com a finalidade de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, no 

prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 1 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003547-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRIANA GONCALVES RAMIRES (ADVOGADO(A))

EDUARDO DANTAS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO COMPARECER NO CARTÓRIO RETIRAR DOCUMENTO 

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

Advogado, para que, no prazo de 15 dias, compareça no Cartório da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, para proceder à retirada da 

Certidão de Nascimento devidamente averbada. Cáceres/MT, 28 de agosto 

de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005652-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (EMBARGANTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86814 Nr: 2310-66.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VITÓRIA RÉGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BRASIL 

RODRIGUES - OAB:129266, JOÃO JOSÉ RICHE JUNIOR - OAB:136345, 

MONISE FONTES BARRETO - OAB:7882, ZELSON LUIZ PINHEIRO 

TENÓRIO - OAB:98272

 CERTIDÃO

MANIFESTAÇÃO JUNTADA AO FEITO

Certifico que diante do teor da manifestação juntada aos autos (fls. 

573/574) verifica-se que de fato por um lapso não foi habilitado no 

"Sistema Apolo" a Advogada da parte requerida Dra. Monise Fontes 

Barreto. Com efeito nesta data procedi à habilitação da aludida causídica 

no referido sistema, bem como republiquei a decisão de fls. 571571-v para 

ciência da parte demandada.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86814 Nr: 2310-66.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VITÓRIA RÉGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BRASIL 

RODRIGUES - OAB:129266, JOÃO JOSÉ RICHE JUNIOR - OAB:136345, 

MONISE FONTES BARRETO - OAB:7882, ZELSON LUIZ PINHEIRO 

TENÓRIO - OAB:98272

 Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos às fls. 359/364, para o fim de sanar a contradição 

apontada pela parte embargante. Por consequência, passa a decisão a 

conter o seguinte conteúdo:“1 – A fim de conferir efetividade ao título 

executivo judicial, com fundamento no art. 536, §1º, do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpram o comando sentencial, 

no sentido de “suspender e/ou interromper qualquer execução ou 

radiodifusão de obras musicais, lítero-musical e fonogramas, enquanto 

não providenciar a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da 

apreensão dos equipamentos de transmissão” (fl. 448).2 – Ademais, no 

que toca à condenação em danos materiais a serem apurados em 

liquidação de sentença, INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 15 

dias, documentos aptos a comprovar a renda bruta auferida a partir de 

setembro de 2001, como requerido pela parte exequente, sob pena de se 

considerarem válidos os cálculos apresentados pela parte exequente.3 – 

Com ou sem a apresentação de documentos pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de arquivamento.4 – Após, 

CONCLUSOS.5 – CUMPRAM-SE.”6 – INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 23 de julho 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86151 Nr: 1684-47.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Código n. 86151

DESPACHO

1 – Considerando o requerimento da parte exequente à fl. 165, 

CUMPRA-SE o disposto nos itens 5 e 6 da decisão de fls. 160/161 para o 

fim de expedir certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a 

parte promova por sua conta o protesto judicial atinente ao débito, bem 

como, expedir ofício para inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 9513 Nr: 103-12.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:

 Código: 9513

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por MILTON 

MARTINS MELLO em face de DATA SOFT INFORMATICA LTDA, ambos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias com a finalidade de promover o 

andamento do feito, sob pena de arquivamento (fl. 236).

Entretanto, consoante certidão de fl. 237 o prazo transcorreu sem que a 

parte autora tivesse acostado aos autos nenhuma manifestação, deixando 

de promover o andamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O autor permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68231 Nr: 5671-62.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código n. 68231

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.C LTDA em face de ELSON ALVES 
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DE ABREU ambos qualificados na inicial.

 Consoante decisão de fl. 133/133-verso este juízo deferiu buscas de 

bens e bloqueio de contas bancárias através dos sistemas INFOJUD, 

RENAJUD e BACENJUD.

 À fl. 143 o exequente foi intimado a manifestar eventual interesse nos 

veículos encontrados via pesquisa RENAJUD e quanto ao conteúdo da 

pesquisa realizada via INFOJUD, no prazo de 15 (quinze) dias.

Entretanto, consoante certidão de fl. 144 o exequente deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197208 Nr: 1754-20.2016.811.0006

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEY GATTASS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE POTIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 197208

SENTENÇA

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e 

encargos c/c pedido de liminar ajuizada por SUZELEY GATTASS DIAS em 

face de DANIELLE POTIRA DOS SANTOS, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para que 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse o pedido correspondente à 

ação de cobrança com nova planilha de débitos atualizada, sob pena de 

extinção, certidão de fl. 58.

Entretanto, consoante certidão de fl. 59 o prazo transcorreu sem que a 

parte autora tivesse acostado aos autos nenhuma manifestação, deixando 

de promover o andamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Os autores permaneceram inertes, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176758 Nr: 318-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARITIMA SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.E.B.V., TEREZINHA FERREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSARIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12713

 (...)Como sabido, pode o Juiz reduzir o valor da causa quando verificar o 

excesso na sua fixação pelo requerente. Acontece que o caso em análise 

não apresenta expressivo excesso como pretende fazer crer a 

impugnante. 1 - Desta feita, este juízo ACOLHE PARCIALMENTE a presente 

impugnação para que o valor atribuído à causa a título de pensão passe a 

corresponder ao valor da soma das prestações vencidas somado ao valor 

de 12 (doze) meses de pensão, que deverá ser devidamente atualizado.2 

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

promover a alteração do valor da causa.Tratando-se de mero incidente 

processual, descabida a condenação em honorários.CONDENA-SE a parte 

impugnante ao pagamento das custas processuais, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora/impugnada é beneficiária da justiça gratuita.Translade-se cópia 

desta decisão para os autos principais (Código 136451), de maneira que, 

em não havendo recurso, ARQUIVE-SE este incidente processual, 

mediante observância das formalidades legais.3 - INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136451 Nr: 5651-32.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.E.B.V., TEREZINHA FERREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA, 

MARITIMA SEGUROS, YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSARIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013-A, 

JULIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004-OAB-PR

 (...)Diante disso, INDEFERE-SE a preliminar suscitada(...)Nesse quadro, 

fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:(A) Os fatos que 

ocasionaram o acidente; (B) A responsabilidade pela ocorrência do 

acidente;(C) A quantificação dos danos materiais;(D)A existência de 

danos morais e a sua extensão. (...)Forte nesses fundamentos, este juízo 

INDEFERE o pedido de realização de prova pericial.INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de ofícios para a Polícia Rodoviária Federal porque este juízo 

entende desnecessária tal prova documental para o julgamento da 

lide.INDEFERE-SE o pedido de expedição de ofício para o IML e o 

INSS(...).INDEFERE-SE também a expedição de ofício para o INSS e a 

Receita Federal por este juízo, com fundamento na regra do ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.(...)Diante disso, este 

juízo INDEFERE tal pedido.ADMITE-SE a prova testemunhal para comprovar 

as questões de fato descritas nos pontos controvertidos apontados 

acima, como requerido pelas partes.1 - Diante da natureza da demanda, 

aliado ao requerimento das partes, este Juízo tem como imprescindível a 

realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de novembro de 2018 às 13h30min (MT).2 – 

INTIMEM-SE as partes por meio de seus patronos, com fundamento no art. 

357, §4º do CPC, para que, caso queiram, apresentem rol de testemunhas 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC, sob pena de preclusão.(...)3 – INTIME-SE a parte autora (cujo 

depoimento pessoal se requer) por meio de seu advogado constituído com 

as advertências legais quanto à pena de confissão em caso de não 

comparecimento.(...)5 – Considerando o deferimento da inclusão de 

Mateus Vinício Pereira dos Santos Viana no polo ativo da demanda, 

PROCEDA-SE o necessário para a atualização no sistema Apolo e na capa 

dos autos.6 – CUMPRAM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137813 Nr: 7205-02.2011.811.0006

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DA COSTA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 137813
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DESPACHO

1 – Diante do pedido de desarquivamento (fl. 64), DÊ-SE vista dos autos à 

Defensoria Pública pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que requeira o 

que entender de direito.

2 – Em caso de não retirada do feito no prazo acima assinalado, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

3 – Do mesmo modo, devolvido o processo e nada requerido em 10 (dez) 

dias, RETORNEM os autos ao arquivo.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 205513 Nr: 6962-82.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 (...)III – DispositivoForte nos fundamentos acima despendidos este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formuladas pelo 

embargante na petição inicial, com esteio no artigo 914 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em sintonia com o princípio da causalidade, 

considerando que a parte embargada sucumbiu na parte mínima do pedido, 

CONDENA-SE o embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, devendo estas ser adimplidas com base no proveito 

econômico descrito nestes embargos à execução, nos termos do artigo 85 

do CPC combinado com o parágrafo único do artigo 86 do CPC. No mesmo 

sentido, no que tange aos honorários advocatícios, com supedâneo no art. 

85, §2º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o embargante ao 

pagamento desta verba equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor 

do proveito econômico esperado nestes autos.Por derradeiro, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta sentença ao 

processo de execução em apenso (Código 101978).Transitada em 

julgado, sendo tomadas todas as providências, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Cáceres-MT, 27 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101978 Nr: 7074-61.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIZA EVENTOS LTDA, MOACYR DA SILVA 

BARBOSA NETO, RODRIGO PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791 MT, 

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Código: 101978

DECISÃO

1 – Considerando que os embargos de execução em apenso (Código 

205513), que haviam sido recebidos com o efeito suspensivo já foram 

julgados, INTIME-SE a parte exequente para proceder ao andamento do 

feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

2 – Após, CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo e com ou sem 

manifestação da parte.

3 – Em seguida, remetam os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10611 Nr: 874-87.2000.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 (...)este juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo autor 2- 

(...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 361/362, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se(...)sistema BACENJUD até o (...)3 –(...)DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD (...).Com a juntada 

das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça(...)4–(...)DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD(...)Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.5–Em caso de manifestação da parte exequente(...)EXPEÇA-SE 

certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a parte 

exequente, por sua conta(...)promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.6–(...)DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do 

nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do 

sistema SERASAJUD(...)7–Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte 

executada(...)8–Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias(...)9 – 

Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se que a presente 

decisão determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos 

colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer 

reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo por 

inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito.10 – Por 

fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 11 – CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150943 Nr: 9749-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE JESUS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 150943

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora fora 

devidamente intimada para pagamento do débito, contudo, quedou-se 

inerte. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente de fl. 100, a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).
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 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21696 Nr: 2541-40.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS, SDTNICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - OAB:6522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 (...)DEFERE o pedido do exequente de fl. 461, a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução(...).o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD(...)Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça(...)3 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do 

item 1, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD(...).Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção(...)5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD(...)6 – 

Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito.9 – Por fim,CONCLUSOS 

para demais deliberações.10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147348 Nr: 5670-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIVAL DIAS MARCELINO VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da correspondência devolvida, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142949 Nr: 803-65.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE-COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

FUNC. DE INST.FIN.PÚBLICAS FEDERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILEYR AMORIM CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 (...)DEFERE o pedido do exequente de fls.118/119-verso,a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução(...).o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD(...)Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 

passe a tramitar em segredo de justiça(...)3–Caso não exitosa a tentativa 

de constrição do item 1,DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD(...).Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção(...)5–Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

c a d a s t r o s  d e  i n a d i m p l e n t e s  p o r  m e i o  d o  s i s t e m a 

SERASAJUD(...)6–Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC).8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito.9 – 

Por fim,CONCLUSOS para demais deliberações10–CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156981 Nr: 4732-72.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TALHARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156981

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora fora 

devidamente intimada para manifestar acerca do descumprimento do 

acordo noticiado pela parte exequente (fls. 93/94), contudo, quedou-se 

inerte.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fls. 84/84-verso, a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).
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 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 10 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5167 Nr: 914-74.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO DE LIMA, NANCY 

ORTELHADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da correspondência devolvida, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 10039-75.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. BATISTA MINIMERCADO ME, ELIANE 

BATISTA, MARCELINA SOARES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA LACERDA - OAB:14566, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO 

SILVA MOURA - OAB:12307

 (...)1–INDEFEREM-SE os pedidos de nulidade dos atos processuais e de 

exclusão da executada Marcelina Soares Batista do polo passivo.2 – 

Passo seguinte,INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o extrato da conta bancária em que se deu o bloqueio de 

valores, referente aos 12 (doze) meses anteriores à data da vertente 

decisão a fim de comprovar a natureza da aludida conta bancária.3 – Com 

a juntada, INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo de 15 

dias.4 – Após, CONCLUSOS para análise do pedido de levantamento dos 

valores depositados.5 – Sem prejuízo das determinações anteriores, no 

que tange ao pedido de designação de hasta pública para alienação do 

veículo de propriedade da parte executada, a decisão de fls. 

170/170-verso consignou que, havendo a localização de veículo e 

inclusão de restrição, deverá a parte interessada indicar a sua localização 

para fins de penhora e remoção. Assim, tal providência deverá ser 

adotada antes de se falar na alienação do bem móvel.Logo, INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 dias, indicar a localização do bem 

para fins de penhora.6 – Após, com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação do veículo indicado no documento de fl. 

177. 7 – (...)Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de alienação do veículo 

por hasta pública, formulado pelo exequente. 8 – Nos termos do art. 880 

do CPC, AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria iniciativa o 

aludido veículo eventualmente penhorado e avaliado nos autos. 

CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) meses para a alienação particular do 

bem, devendo diligenciar e demonstrar que buscou maneiras para a 

efetivação do ato dentro deste período, sob pena de inviabilizar eventual 

pedido de alienação judicial. 9 – Na hipótese de concretização da venda 

do bem, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, possa tomar conhecimento da alienação, bem como manifestar o que 

entender de direito.10 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69900 Nr: 7339-68.2007.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALVES DA ROCHA, LAZARA RODRIGUES 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VITTORAZZI, MIGUEL VITTORAZZI, 

JOSÉ VITTORAZZI, TEREZINHA DE SOUZA VITTORAZZI, MARIA DA 

PENHA, JOÃO VITTORAZZI, PAULO VITTORAZZI, DANIEL VITTORAZZI, 

LUIZ VITTORAZZI, JAIME VITTORAZZI, VITOR VITTORAZZI, IGNES 

VITTORAZZI CORREA RIOS, RITA VITTORAZZI MANEIA, ELEUTÉRIO 

VITTORAZZI, JUVENAL DELLAPARTE VITTORAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Código: 69900

DESPACHO

1 – Considerando a informação de fl. 214, OFICIE-SE novamente ao 

Cartório de Registro de Imóveis a fim de que promova o cumprimento do 

comando sentencial de fls. 202/209 no prazo de 15 dias, comprovando 

nos autos, ou que informe a impossibilidade de fazê-lo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152850 Nr: 61-06.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, 

objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja 

apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 

3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.No que toca à lide principal, CONDENA-SE 

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Por outro lado, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção.Quanto à lide 

secundária, CONDENA-SE a parte demandada/reconvinte ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

estes em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC, condenação essa suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10611 Nr: 874-87.2000.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA

MANIFESTAR - PENHORA BACENJUD POSITIVA
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que manifeste, no prazo de 5 

dias, pleiteando o que entender de direito, acerca do resultado positivo da 

penhora em dinheiro efetivada no feito em tela via BACENJUD (fls. 

371/373).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91897 Nr: 7029-91.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA E SANTOS SERVIÇOS DE REDES DE 

COMUNICAÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDEX-RECINTO ESPECIAL DE EXPPORTAÇÃO 

DE CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 91897

DECISÃO

1 – Inicialmente, considerando que, na contestação, a curadora especial 

apresentou novo endereço para tentativa de citação da parte demandada 

(fl. 126), bem como que a localização da parte demandada, acima de tudo, 

visa assegurar o exercício pleno do devido processo legal e que o 

endereço em questão é localizado nesta urbe, o que não retardará 

demasiadamente o andamento do feito, CITE-SE a parte demandada no 

seguinte endereço: Rua Coronel Ponce, n. 112, Bairro Centro, Cáceres/MT, 

CEP: 78200-000, observando-se os comandos da decisão de fl. 21.

Vale dizer que, caso inexitosa a diligência acima, será ratificada a citação 

por edital já realizada nos autos e os atos subsequentes.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6783 Nr: 444-09.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECEL S/A INDUSTRIA CERAMICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGIO & MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 Autos n. 444-09.1998.811.0006 (Código: 6783)

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por RECEL 

S/A INDÚSTRIA CERÂMICA em face de MÁGIO & MAIA LTDA. ambos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestar quanto à petição apresentada pela parte executada, bem como 

para requerer o que entender de direito ao deslinde da execução, sob 

pena de arquivamento (fl. 246).

Em petição de fls. 248/248-verso, a parte exequente manifestou acerca 

das alegações da parte ré e pugnou pela suspensão do feito pelo prazo 

de 30 dias a fim de diligenciar na busca de bens do executado.

O despacho de fl. 249 consignou que o prazo de suspensão já decorreu. 

No mais, determinou novamente a intimação da parte exequente para 

cumprir a determinação anterior, com relação a adotar providências para o 

deslinde do feito, sob pena de arquivamento.

A parte executada manifestou às fls. 250/252, reiterando pleitos 

anteriores.

Pois bem.

Não obstante, por duas ocasiões, a parte exequente tenha sido intimada 

para dar prosseguimento ao feito, não houve qualquer manifestação.

1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21696 Nr: 2541-40.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS, SDTNICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - OAB:6522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PESQUISA REALIZADA BACENJUD – INFOJUD E RENAJUD

 PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, tendo em vista 

o resultado negativo das pesquisas BACENJUD; INFOJUD e RENAJUD 

retro efetivadas (fls. 467 e ss.).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004167-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIELY COSTA LEITE (AUTOR(A))

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda 

(id. 15461891) após a prolação de sentença, requerendo a homologação, 

bem como a extinção do processo. O processo veio concluso. É o 

relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula 

discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes 

firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação 

de sentença de mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de 

validade do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código 

Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Prejudicada a 

análise dos embargos de declaração opostos ante a superveniência do 

acordo. Custas e honorários advocatícios na forma convencionada. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 01 de outubro de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002530-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE FERREIRA LUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002530-32.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FRANCIELE FERREIRA LUIZ Vistos 

etc. Compulsando os autos observa-se que o feito teve início como ação 

de conhecimento, mas que atualmente encontra-se na fase de 

cumprimento de sentença. Porém, ao contrário da ação cognitiva em que 

as partes litigavam em razão de direito controverso, atualmente, o polo 

ativo da demanda foi ocupado pelo Advogado que logrou êxito na causa, 

passando a ter legítimo interesse na verba honorária arbitrada na 

sentença, pela qual está agora implementando a fase executiva. Em sendo 

o Advogado a parte legitimada à execução dos honorários, mostra-se 

imperioso que se conste nos registros do processo, a sua posição no polo 

ativo da ação. Somado a isso, é sabido que o CPC implementou o chamado 

“processo sincrético”, unificando num só processo, as fases cognitiva e 

executiva. Todavia, a unificação neste processo poderá prejudicar a 

segurança jurídica. Isso porque acaso seja retificado nos autos o polo 

ativo, substituindo o autor da ação cognitiva pelo Advogado exequente 

dos honorários, estar-se-á promovendo o desaparecimento da relação 

processual estabelecida na ação cognitiva. Portanto, para evitar o 

desaparecimento do histórico processual havido em relação processual 

estabelecida durante o curso da ação de conhecimento, e ainda para 

assegurar o pleno exercício do direito daquele que está legitimado a 

executar os honorários de sucumbência, garantindo-se a segurança 

jurídica daquilo que já aconteceu sem prejudicar o que há de vir, 

verifica-se a necessidade de relevar a disposição normativa acerca do 

processo “uno”, “sincrético”, materializado através do cumprimento de 

sentença, para então determinar que a execução dos honorários seja 

processada em autos autônomos. Assim, a relação processual do 

processo de conhecimento não desaparecerá dos registros de 

distribuição, sem que também seja prejudicada a nova relação processual 

estabelecida na execução de honorários. Ante o exposto, o pedido de id. 

Num. 15321807 deverá ser distribuído como processo autônomo de 

execução de sentença. Diante da implantação do processo eletrônico – 

PJE e não tendo adequação o presente caso a excepcionalidade prevista 

no artigo 2º da Portaria nº 77/2016-PRES, deverá a parte Credora 

promover a distribuição eletrônica da mesma petição via PJE, com 

direcionamento para este juízo da 3ª Vara. A distribuição deverá ser 

instruída com cópia dos títulos judiciais, documentos que possibilite a 

identificação dos Executados e desta deliberação. Anoto ainda, nos 

termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 6 da CNGC/MT, que as 

providências acima determinadas estão isentas de recolhimento de 

custas. Intime-se. Por fim, arquive este feito (processo de conhecimento), 

com as necessárias baixas e anotações. Cáceres/MT, 29 de setembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000939-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000939-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Acolho o pedido 

(id.15131134). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS para realização da audiência concentrada. 

Sendo informada a data da audiência pelo CEJUSC, intime-se a parte 

autora por meio de seu advogado. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 29 de 

setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

SALMA ELIAS EID SERIGATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LOPES ESTEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001477-84.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA EXECUTADO: JOAQUIM LOPES ESTEVES Vistos etc. Intimo o credor 

para que manifeste e requeira o que entender pertinente, visando o 

implemento de novas diligências a fim de satisfazer o seu crédito. Em 

suma, deverá se posicionar quanto o resultado negativo da diligência 

realizada por meio de carta precatória pela qual sequer foi localizado o 

devedor. Para tanto, anoto o prazo de quinze dias. Permanecendo inerte, a 

execução será arquivada. Cáceres/MT., 29 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001709-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (AUTOR(A))

DIEGO MENEZES VILELA (ADVOGADO(A))

ARTHUR RODRIGUES GOMES (ADVOGADO(A))

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001709-62.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A RÉU: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERRO E ACO LTDA - ME Vistos etc. Acolho o requerimento retro e 

delibero pela suspensão do processo pelo prazo de 03 (três) meses a fim 

de que seja possível o cumprimento da carta precatória em Juízo diverso. 

Decorrido o prazo e não havendo informação a respeito, intime-se o autor 

para que preste informações em 15 dias. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 29 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001455-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOUZA STEIN (EXECUTADO)

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (EXECUTADO)

LEANDRO INACIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001455-26.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES, ANDERSON SOUZA 

STEIN, LEANDRO INACIO PEREIRA Vistos etc. Reitero a intimação anterior, 

devendo o autor se posicionar em relação as questões suscitadas pelo 

Juízo no id. 14250467 - Pág. 1. Anoto o prazo de dez dias. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 29 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001404-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ADEMIR LUIZ TOMAZZELI (RÉU)
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MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001404-15.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

CONCEICAO APARECIDA RAMOS DA SILVA RÉU: ADEMIR LUIZ 

TOMAZZELI Vistos etc. Acolho as razões do requerido (id. 14950101) e 

neste ato ratifico o despacho anterior (id. 14452157) no sentido de que foi 

deferido o prazo sucessivo de 15 dias. Portanto, o prazo para o réu 

apresentar os memoriais só tem início a partir do esgotamento do prazo 

para a autora apresentar sua manifestação. Devo lembrar ainda que a 

autora está assistida pela Defensoria Pública e esta goza da prerrogativa 

do prazo em dobro (art. 186/CPC). Estabelecidos os parâmetros acima, 

após o decurso do prazo certifique e retorne concluso para a sentença. 

Cáceres/MT., 29 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002183-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN 68957130187 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN OAB - 689.571.301-87 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002183-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME RÉU: MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN 68957130187 

PROCURADOR: MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN Vistos etc. 

Providencie o agendamento de nova data para a audiência de 

autocomposição junto ao CEJUSC (atentando-se quanto a necessidade de 

um prazo maior, pois a citação será realizada por Carta Precatória). Após, 

expeça-se Carta Precatória para a citação da ré no endereço indicado 

15518811, observando-se o despacho inicial. Cumpra-se. Cáceres/MT., 29 

de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005407-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005407-42.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sem prejuízo de posterior análise 

das condições da ação e pressupostos processuais, e ainda 

considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que 

instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres, 29 de setembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002181-29.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VAGNER SOUZA DE PAULA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. O objeto da audiência não 

consistia apenas na tentativa de conciliação, mas conjuntamente a 

realização de avaliação médica preliminar. Assevero que a audiência 

concentrada é fruto de convênio realizado entre a Seguradora e o Centro 

Judiciário. Assim, delibero pela designação de nova data da audiência 

concentrada. Intimem-se. Caceres, 29 de setembro de 2018. Ricardo A R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

MARIA SONIA ALVES (ADVOGADO(A))

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (ADVOGADO(A))

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NELSON RIBEIRO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000801-68.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: ALCIDES PEREIRA DE BARROS, DIRCENEIA BRANDAO 

BARROS Intime a parte Exequente para providenciar o depósito dos 

honorários - id. Num. 15584479, em quinze dias. Em sendo efetuado, intime 

o Avaliador para proceder à avaliação do imóvel. Com a juntada, intimem 

as partes para manifestação em quinze dias. Para o caso de ausência de 

impugnação, intime o Leiloeiro. Caceres, 29 de setembro de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003029-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

MARCEL DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003029-50.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS, EDENILSON RIBEIRO DOS REIS, NATANAEL 

RIBEIRO DOS REIS RÉU: ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA, SOLANGE DE 

OLIVEIRA SILVA ROCHA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Cumpra-se 

a escrivania integralmente às deliberações da decisão de id. Num. 

14214762. Caceres, 29 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002782-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR(A))

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR(A))

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR(A))

RONALDO CORREA MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DRAGER (RÉU)

ELISABETH MARIA TRETTIN VEIT (RÉU)

BJARNE RORBAEK JENSEN (RÉU)

José Renato de Oliveira Silva (ADVOGADO(A))

LUCIANA VEIT (RÉU)

GABRIELA NORRIS BLOCKER (RÉU)

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

LUIS FERNANDO AMADEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KARL VEIT MOFFETT (RÉU)

JOSE CARLOS PENTEADO MASAGAO (ADVOGADO(A))

RENATA ERIKA BLOCKER (RÉU)

SILVIA GUIOMAR VEIT MOFFETT (RÉU)

CRISTINA VEIT (RÉU)

CLAUDIA VEIT LANDMANN (RÉU)

EDUARDO RUFUS BLOCKER (RÉU)

LUIS FLAVIO VEIT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 12 de dezembro de 2018 

as 16h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. (a) AUTOR(A): 

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN, MONICA ESTER DANNEMANN 

CASSIUS, RENATE HELENA PEIN DANNEMANN, URSULA ILSE 

DANNEMANN DE HARO Cáceres, 1 de outubro de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002782-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR(A))

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR(A))

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR(A))

RONALDO CORREA MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DRAGER (RÉU)

ELISABETH MARIA TRETTIN VEIT (RÉU)

BJARNE RORBAEK JENSEN (RÉU)

José Renato de Oliveira Silva (ADVOGADO(A))

LUCIANA VEIT (RÉU)

GABRIELA NORRIS BLOCKER (RÉU)

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

LUIS FERNANDO AMADEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KARL VEIT MOFFETT (RÉU)

JOSE CARLOS PENTEADO MASAGAO (ADVOGADO(A))

RENATA ERIKA BLOCKER (RÉU)

SILVIA GUIOMAR VEIT MOFFETT (RÉU)

CRISTINA VEIT (RÉU)

CLAUDIA VEIT LANDMANN (RÉU)

EDUARDO RUFUS BLOCKER (RÉU)

LUIS FLAVIO VEIT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Requerida da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 12 de dezembro de 2018 

as 16h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 1 de 

outubro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001709-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (AUTOR(A))

DIEGO MENEZES VILELA (ADVOGADO(A))

ARTHUR RODRIGUES GOMES (ADVOGADO(A))

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos que 

aguardarão decurso de prazo. Cáceres-MT, 1 de outubro de 2018. JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005411-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO LONGHI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Dados do processo: Processo: 1005411-79.2018.8.11.0006; 

Valor causa: $560,960.00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Aguardando realização de audiência. Cáceres, 1 

de outubro de 2018. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005638-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

ELIAS MENDES LEAL FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MAGALHAES VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005638-69.2018.8.11.0006; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELIAS MENDES LEAL FILHO Parte Ré: 

REQUERIDO: ADEMIR MAGALHAES VIANA Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o comprovante de pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, 

visando o cumprimento do Mandado de INTIMAÇÃO da parte requerida 

para audiência do dia 03/10/2018 na Comarca de Mirassol D’Oeste-MT. Eu, 

Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 1 de 

outubro de 2018. Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002984-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA JOSE RAMOS LEITE (AUTOR(A))

MARCIO LUIZ RAMOS LEITE (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Paulina de Oliveira (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Oliveira de Souza (RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

JOAO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

I. D. O. A. (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Lino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO MARTINHO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002984-12.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAIZA JOSE RAMOS LEITE, MARCIO LUIZ RAMOS LEITE RÉU: DOMITILIA 

OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ ARSENIO DA SILVA, LUIZA DE OLIVEIRA E 

FARIA, LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, IVONE BORGES DE OLIVEIRA, 

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA GARCETE DE OLIVEIRA, 

DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA EUZEBIA DA SILVA 

OLIVEIRA, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ARAUJO, HERCULANO DE 

ARAUJO, ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA OLIVEIRA DE 

SOUZA, EDITH OLIVEIRA DE SOUZA, DINAMERICO VERISSIMO DE 

SOUZA, IZABEL DE OLIVEIRA ANASTACIO, APARECIDO ANASTACIO, 

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELINA CRUZ DE OLIVEIRA, JOAO 

MARTINHO DE OLIVEIRA, PAULINA DE OLIVEIRA, JUSTINA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSEPHA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JOAO MARCOS DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro os 

requerimentos formulados na manifestação contida no id. 15186600. 

Sendo assim: - retifique o polo passivo da ação fazendo constar o espólio 

de Paulina de Oliveira e João Martinho de Oliveira, a ser representado por 

Luiza de Oliveira e Faria. Também retifique para espólio os seguintes 

requeridos: Luiz Nelio da Costa e João Marcos de Oliveira. - Em relação 

aos demais requeridos ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA e ALEXANDRA 

OLIVEIRA DE SOUZA defiro a busca eletrônica de seus respectivos 

endereços, cujo resultado da pesquisa segue abaixo: CPF: 

077.544.181-34 Nome Completo: ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA Nome 

da Mãe: LUIZA DA CRUZ OLIVEIRA Data de Nascimento: 27/06/1925 Título 

de Eleitor: 0004009951899 Endereço: R DAS AMETISTAS 464 CENTRO 

CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT CPF: 201.142.571-91 Nome 

Completo: ALEXANDRA GARCETE DE OLIVEIRA Nome da Mãe: 

SEBASTIANA GARCETE Data de Nascimento: 13/03/1939 Título de Eleitor: 

0000000000000 Endereço: RUA JARDIM SANTO INACIO 480 CJ 

BONANCA CEP: 79092-160 Municipio: CAMPO GRANDE UF: MS Cite-se no 

endereço encontrado, e em sendo infrutífera a diligência, expeça-se o 

edital de citação. - certifique-se que tenha sido promovida a tentativa de 

citação de todos os réus com endereço informado no processo. Aqueles 

não localizados ou com endereço não informado, poderão ser citados por 

edital. Atento ainda a justificativa apresentada no id. 15283252, agende-se 

nova data para audiência de tentativa de autocomposição. Cáceres/MT., 

01 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002959-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002959-96.2018.8.11.0006; Valor causa: $125,323.93; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: FABIO GOMES DE ARRUDA Nos termos do art. 203, §4° do 

Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c 

com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos 

para efetuar a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do requerimento do executado (ID Num. 

15167478) Cáceres-MT, 1 de outubro de 2018. Atenciosamente, JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO O PROCESSO n. 

1007434-32.2017.8.11.0006 Valor da causa: $270,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: GISLENE GARCIA 

DE FREITAS Endereço: Rua das Hortências, 216, Jardim Padre Paulo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARLY ROSA 

ALVES Endereço: DNER, 167, Avenida Santos Dumont, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nos termos do Provimento n. 56/2007 CGJ, impulsiono 

estes autos enviando-os à expedição de matéria de imprensa a fim de 

efetuar a INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seu(s) Advogado(s), para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos acerca da proposta 

de honorários. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004329-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CESAR SOUZA DA SILVA OAB - 003.169.751-84 

(REPRESENTANTE)

PAULUS VINICIUS DA SILVA OAB - 724.435.371-53 (REPRESENTANTE)

 

DECORRENDO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002672-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DIAS MOREIRA (EXEQUENTE)

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMBROSIO GATTASS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - 

DILIGÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1002672-70.2017.8.11.0006 Valor da causa: $12,803.20 ESPÉCIE: 

[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: RONALDO DIAS MOREIRA Endereço: Rua E, 21, 

Cohab Velha, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PAULO AMBROSIO GATTASS Endereço: Rua Das Granadas, 125, vila 
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mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no 

prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 105,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de 

Penhora e avaliação de bens a ser oportunamente expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. ,

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004862-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (RÉU)

APARECIDO RODRIGUES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1004862-69.2018.8.11.0006 Valor da causa: $215,602.09 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Rua Cel. José Dulce, 234, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ Endereço: Fazenda Lagoa Serena, CX 

POSTAL 23, zona rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

APARECIDO RODRIGUES Endereço: Fazenda Lagoa Serena, CX POSTAL 

23, zona rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, na pessoa de seu Advogado, para que 

manifeste nos autos acerca das informações (ID Num. 15251588), bem 

como requerer o que entender de direito. Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132795 Nr: 1592-98.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO ANTONIO STRIQUER, MARIA DE FÁTIMA 

LAGANA STRIQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINE CHIESA - OAB:6795/MS, 

CLÉLIO CHIESA - OAB:5660, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, MATHEUS PODALIRIO TEDESCO DANDOLINI - 

OAB:14222/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 ... Sendo assim, em que pese a regra do efeito suspensivo da sentença 

há previsão de excepcionalidades a cujo respeito aplica-se os efeitos 

imediatos, e uma destas excepcionalidades é o caso da concessão de 

tutela provisória de urgência. Portanto, o pedido formulado pela parte 

autora nas fls. 1.088/1.092 deve ser atendido, pois encontra amparo legal 

na legislação processual e a inobservân-cia/descumprimento de decisões 

judiciais constitui atentado à dignidade da justiça (art. 77, IV c.c §§1° e 2° 

do Código de Processo Civil) o que deve ser reprimido com rigor. Em suma, 

ocorrido o decurso do prazo concedido para cumprimento voluntário da 

tutela provisória de urgência, havendo pedido de expedição de mandado 

de reintegração de posse à luz do que foi determinado na sentença e 

inexistindo ordem emanada da 2ª Instância determinando a suspensão dos 

efeitos da tutela de urgência, este Juízo passa a adotar a seguinte postura 

no processo: - DEFERE-SE a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE, devendo o mesmo ser cumprido com urgência, por 02 (dois) 

oficiais de justiça, ob-servadas as formalidades legais, ficando 

assegurada a requisição de apoio policial e autori-zado o arrombamento 

em caso de resistência à ordem judicial, se necessário – devendo ser 

elaborado auto de todo o ocorrido (art. 139, III e IV, 360, III, 846, §§§§1°, 2°, 

3°, 4°, todos do Código de Processo Civil); - No ato de cumprimento do 

mandado deverá o réu também ser inti-mado quanto ao seu dever de não 

criar embaraços ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de seu 

comportamento caracterizar atentado à dignidade da justiça, o que lhe 

sujeitará além das sanções penais aplicáveis ao comportamento, a multa 

correspondente a 20% em relação ao valor atualizado da causa (art. 77, 

IV e §§1° e 2° do Código de Processo Civil). - Independente das intimações 

pessoais, para que não seja alegado desconhecimento, ficam todos 

intimados por meio de seus Advogados, mediante a publicação desta 

decisão no Diário da Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132795 Nr: 1592-98.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO ANTONIO STRIQUER, MARIA DE FÁTIMA 

LAGANA STRIQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINE CHIESA - OAB:6795/MS, 

CLÉLIO CHIESA - OAB:5660, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, MATHEUS PODALIRIO TEDESCO DANDOLINI - 

OAB:14222/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Em aditamento ao despacho anterior, intimem os Autores/Apelados para 

apresentarem, querendo, contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

1.095/1.172, no prazo legal.

Em caso de interposição de recurso adesivo, intime o Apelante para 

apresentar contrarrazões.

Para o caso de interposição de recurso pelos Autores, proceda a 

intimação da parte Requerida com a mesma finalidade.

 Após o decurso do prazo, proceda a remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (§ 3º do art. 1010).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001116-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI (ADVOGADO(A))

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001116-33.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES REQUERIDO: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, MARIO MASAO 

TANAKA Vistos etc. Defiro a produção da prova pericial solicitada pela ré 

Associação Congregação Santa Catarina, pois somente por meio de 

parâmetros técnicos este Juízo poderá chegar a solução da lide. Para 

tanto, nomeio o(a) Médico(a) Dra HELIA APARECIDA VEXEL FONTES, com 

endereço profissional AV. MARIO PALMA, 268 1504 - JARDIM MARIANA. 

Cuiabá-MT Cep: 78040-640. Intime-se para que ciente de seu encargo, 

apresente proposta de honorários; currículo; e dados profissionais (art. 

465, §2°), no prazo de 10 dias. Proceda, preferencialmente intimação 

concomitante pelos Correios e por email - heliavexel@hotmail.com, este 

instruído com cópia integral do processo. Concomitante, deverão as partes 

indicar, caso queiram, assistente técnico bem como os quesitos à serem 

respondidos pelo perito, sendo este o momento para também arguir o 

impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°), no prazo de dez dias. 

Apresentada a proposta de honorários do perito, intime-se a Requerida 

(Hospital São Luiz) para que efetue o depósito ou impugne a proposta (art. 

465, §3°), no prazo de 05 dias. Após efetuado o depósito dos honorários, 

deverá o(a)(s) perito(s)(a) ser intimado(a) para que informar, data, horário 

e local para a realização da perícia, a partir da qual terá o prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias para a apresentação do laudo. Dentro deste 
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período, caso tenha havido indicação de assistente técnico, também 

deverão estes apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 

474, 477). No tocante a prova oral também postulada pelas partes, deixo 

para deliberar a respeito após concluída a prova pericial. Intimem-se. 

Cáceres/MT, 01 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001304-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAO CARVALHO DA CRUZ (EXECUTADO)

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO (ADVOGADO(A))

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001304-26.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: J. 

C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME, PARISI 

GIULIANO, JORDAO CARVALHO DA CRUZ Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI em face 

de J C DA CRUZ COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELLI – ME e 

PARISI GIULIANO, JORDÃO DE CARVALHO DA CRUZ. A execução tem 

por objeto o valor originário de R$43.979,43. O último cálculo atualizado 

informa que a dívida atual é de R$53.430,45 conforme se verifica da 

planilha de id. 7357411. Várias diligências já foram realizadas sem que 

tenham repercutido o efeito desejado, qual seja, a satisfação do crédito 

exequendo. A parte devedora em última manifestação (id. 13420286) 

questionou em breve manifestação o quanto devido, reclamou da taxa de 

juros praticada e sua capitalização. Ao final, requereu o quanto segue: 

“Diante do exposto pugna pela exclusão dos juros moratórios e dos juros 

sobre juros, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, bem como, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual da parte exequente, nos termos do art. 485, inciso VI, pois a 

dívida, há muito, já foi quitada pelo executado, restando-se infundada a 

propositura desta ação. Por fim, considerando o grave erro de apuração 

da exequente, caso não seja extinta de imediato a ação, que seja então 

nomeado perito contábil, a fim de que elabore cálculo, para aferir o exato 

valor devido, devendo o nobre perito, ao calcular, fazer incidir os juros 

moratórios somente a partir da citação e não a partir do inadimplemento da 

parcela e, ao elaborar o cômputo, que ele seja feito com o percentual de 

juros previsto no contrato, porém, de forma simples e não juros sobre 

juros como fora apresentado pela exequente, haja vista sua vedação pelo 

nosso ordenamento jurídico.” Em resposta, o credor manifestou-se no id. 

13934252 em cuja oportunidade sustentou que há preclusão para o 

exercício da defesa neste momento processual. No mérito, defendeu a 

regularidade do crédito e a improcedência do pedido do devedor. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI em face de 

J C DA CRUZ COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELLI – ME e PARISI 

GIULIANO, JORDÃO DE CARVALHO DA CRUZ. Em suma pode-se afirmar 

que o pedido deduzido na manifestação contida no id. 13420286 tem por 

escopo a revisão do contrato bancário objeto da ação de execução. 

Ocorre que tal pretensão encontra-se indevidamente e tardiamente 

manejada neste feito, conforme explica-se adiante: É preciso lembrar que 

para a ação de execução o legislador estabeleceu como meio de defesa o 

chamado Embargos à Execução previsto no art. 914 e ss. do Código de 

Processo Civil. In verbis: “Art. 914. O executado, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. § 2o Na execução 

por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo 

deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo 

se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da 

avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.” Ainda 

segundo o art. 915/CPC o prazo para a oposição dos Embargos será de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial deve observar o disposto no art. 231 do 

mesmo código. Ocorre que a juntada do mandado de citação neste feito 

ocorreu no dia 23 de Março de 2017. Não obstante, no prazo para a 

oposição dos Embargos, compareceram aos autos os devedores para 

afirmar não se opor à dívida, reconhecendo-a e pedindo a designação de 

audiência de conciliação (vide id. 6103652). Aliás, em trecho da 

manifestação, os devedores assim afirmaram: “EXCELÊNCIA, como já dito 

o Requerido não pretende discutir a existência da dívida, já que assume 

que realmente firmou o contrato com a Autora, através de avalista, no 

entanto concorda com o valor que realmente é o correto e justo.” (g.n.). 

Assim sendo, a recente manifestação que pretende a revisão do contrato, 

além de extemporânea (pois apresentada há mais de 01 ano após a 

citação) também é inovadora (pois manifesta-se em sentido contrário ao 

que foi manifestado no prazo dos embargos) e inadequada (pois deveria 

ter sido oposta por meio de Embargos). Ainda à rigor do já citado art. 914, 

§1° a demanda de embargos deve ser distribuída por dependência, ou 

seja, de forma autônoma – o que também não foi observado, pois a 

pretensão consta na forma de manifestação simples e avulsa. Não 

obstante, em se tratando de ação que tem por escopo a revisão de 

empréstimo, deve-se ainda observar os requisitos da inicial estabelecidos 

no art. 330, §2° do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “§ 2o Nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito.” Assim, a manifestação avulsa conforme 

formulada no id. 13420286 é totalmente inapta a impulsionar a revisão do 

contrato, pois tal deveria ter sido formulada de modo autônomo, seja pela 

via ordinária ou pela via defensiva dos embargos, este último no prazo 

estabelecido em lei, de modo que a mencionada manifestação é 

inadequada para o fim almejado. Sendo assim, a conclusão do Juízo é no 

sentido de que a manifestação/pedido contido no id. 13420286 não deve 

ser conhecida para o fim almejado por completa inadequação da via eleita. 

É como decido! Ante o exposto, delibero pelo prosseguimento da ação de 

execução, devendo o credor apresentar a planilha do saldo devedor 

atualizado, bem como manifestar e requerer o que entender pertinente 

visando o regular processamento da execução, especialmente demonstrar 

que diligenciou perante o Cartório de Registro de Imóveis e Setor de 

Cadastro da Prefeitura Municipal de Caceres . Cumpra-se imediatamente a 

escrivania os demais comandos do despacho de id. Num. 13542920, 

consistente na expedição de mandado de penhora e avaliação. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 01 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000331-71.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: CATIA DA 

COSTA SILVA Vistos etc. O exequente almeja que incida em desfavor da 

devedora a penhora online a título de arresto. No caso dos autos, entendo 

pertinente o pedido de modo que visa garantir a execução, considerando 

que a executada não foi encontrada para citação. Defiro ainda a pesquisa 

do endereço. CPF: 034.754.691-97 Nome Completo: CATIA DA COSTA 

SILVA Nome da Mãe: ANA MARIA DA COSTA SILVA Data de Nascimento: 

05/08/1982 Título de Eleitor: 0023923751805 Endereço: SIT PARAISO II S N 

ZONA RURAL CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do 

Eleitor Nome CATIA DA COSTA SILVA Título 023923751805 Data Nasc. 

05/08/1982 Zona 6 Endereço RUA DO CANAL0 - CAVALHADA III Município 

CÁCERES UF MT Data Domicílio 29/03/2000 Nome Pai VITORINO DA SILVA 
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Nome Mãe ANA MARIA DA COSTA SILVA Naturalidade CÁCERES, MT 

Cód. Validação 7069df8e075d1ed5140a8f9addfa0db7 Como já foi 

diligenciado no endereço informado para a Receita Federal e o segundo 

não consta maiores informações, intime a parte Exequente para manifestar 

quanto a realização de alguma outra diligência e/ou a realização da citação 

por edital, no prazo de 15 dias. Acaso seja efetivado o arresto, deverá 

constar no mandado/edital de citação que o não pagamento da dívida no 

prazo legal implicará na conversão do arresto em penhora (art. 830, §3º, 

CPC). Sendo negativo o arresto, proceda tão somente a citação por 

mandado/ou edital, nos moldes do despacho inicial. Renovo a intimação da 

parte credora para que se manifeste quanto ao interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema SerasaJud. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES (ADVOGADO(A))

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001211-29.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME EXECUTADO: M B FRANCA 

PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA 

ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, CARMEN STEFFENS 

FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA 

Vistos etc. Na última manifestação a parte credora pretende que seja 

realizada tentativa de penhora online, via BACENJUD em desfavor da parte 

devedora. Por outro lado, há sobre a presente execução, embargos do 

devedor distribuídos a cujo respeito ainda não houve o exame do mérito, 

cuja pretensão do então Embargante é a declaração de inexigibilidade do 

título objeto da execução. Ainda sobre os Embargos à Execução, deve-se 

assinalar que não houve o deferimento de efeito suspensivo sobre a 

execução, tampouco o Juízo encontra-se garantido. Acerca da 

possibilidade de deferimento do efeito suspensivo nos Embargos à 

execução, o CPC estabelece o quanto segue: “Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.” Sendo assim, além da análise da presença dos requisitos da 

tutela de urgência (art. 300/CPC) para o deferimento do efeito suspensivo 

decorrente dos Embargos à execução é necessário que a execução 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução – o que não ocorreu até 

o momento, pois nota-se que ainda não foi promovida a penhora de 

qualquer bem ou valor neste feito, tampouco compareceram os devedores 

para garantir a execução mediante o oferecimento de qualquer bem em 

quantia correspondente ao valor exequendo. Sendo assim, é possível a 

realização da penhora online sem colocar em risco eventual direito dos 

devedores/embargantes naquela ação, na medida em que se a tentativa 

de penhora restar frutífera, os valores constritos deverão permanecer 

vinculados ao processo até a resolução do mérito da ação de embargos, 

sendo ainda possível a substituição da penhora por qualquer outro bem de 

valor relevante e suficientemente correspondente ao objeto desta 

execução. Só então, mediante a realização da penhora ou o 

comparecimento do devedor para garantir o objeto da execução mediante 

depósito ou caução é que será possível deliberar quanto o almejado efeito 

suspensivo sob o prisma dos requisitos da tutela de urgência naquele 

feito. Em todo o caso, reverbero no sentido de que em caso de eventual 

penhora de bens ou valores neste feito, a sua liberação ao credor só será 

possível após a resolução do mérito da ação de embargos à execução. 

Portanto, DEFIRO o pedido de penhora online formulado neste feito, 

mormente por ser o dinheiro preferência absoluta como meio de satisfação 

da execução, tal como dispõe o art. 835, I do Código de Processo Civil. 

Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, deverá o mesmo ser intimado por meio de seus 

Advogados (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC), ficando ainda franqueada a possibilidade 

de oferecimento de bem como garantia em quantia correspondente ao 

objeto da execução para a substituição da penhora. Por outro lado, caso a 

diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 

expeça-se o necessário para a penhora de bens no endereço do 

devedor. Cáceres/MT., 27 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002637-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO STEFANI ROCHA (REQUERIDO)

P. STEFANI DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1002637-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: P. STEFANI DA ROCHA - ME, PEDRO 

STEFANI ROCHA Vistos, etc. HOMOLOGO por sentença o acordo a que 

chegaram às partes na petição de id. Num. 15084542 para que produza 

seus jurídicos efeitos. Defiro a suspensão do processo, pelo prazo 

solicitado. Aguarde-se o cumprimento do acordo no arquivo provisório. 

Intimem-se. Ausente averbação de restrição, desnecessária qualquer 

providência pelo juízo. Cáceres/MT, 29 de setembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006543-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006543-11.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALTAIR MENDES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Altair Mendes de 

Souza, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com Ação 

de cobrança de seguro DPVAT em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, alegando, em síntese, ter sido vítima de 

acidente de trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou 

invalidez de natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido 

na esfera administrativa, teve seu pedido de indenização negado pela 

seguradora em razão da inadimplência quanto ao pagamento do prêmio do 

seguro. Em razão disso, ingressou com a presente ação, requerendo a 

procedência para que seja a requerida condenada ao pagamento do 

seguro obrigatório no importe de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais). Juntou os documentos (id. 10382312 a id. 10382820). Foi 

realizada audiência concentrada, e tentada a composição, as partes não 

chegaram a um acordo (id. 14317703). Na oportunidade, o Autor foi 
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submetido à avaliação médica, sendo o laudo anexado no id. 14317559. A 

Requerida apresentou defesa (id. 14424681) alegando ausência de 

requisitos para recebimento do seguro, uma vez que o tempo do sinistro o 

autor estaria inadimplente com o pagamento do prêmio. Afirma serem 

inaplicáveis as normas relativas ao Código de defesa do consumidor. 

Argumenta inexistirem provas quanto a invalidez alegada. 

Alternativamente, em caso de condenação, defende a necessidade de 

graduação da invalidez e o pagamento da indenização de acordo com a 

extensão da lesão. Impugnação à contestação no id. 14761236. A parte 

Ré se manifestou quanto ao laudo pericial no id. 14804998, não se opondo 

ao laudo pericial, contudo, defende a impossibilidade jurídica do pedido em 

razão da inadimplência do prêmio. A parte autora deixou de se manifestar 

quanto ao laudo. Por fim, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Cuida-se de ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT 

proposta Altair Mendes de Souza em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas 

de acidentes de trânsito ocasionados por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do acidente de 

trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um e outro, e, 

de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. Inicialmente, no que diz 

respeito as alegações da ré quanto a impossibilidade de pagamento da 

indenização ao autor, em razão da inadimplência do prêmio na época do 

sinistro, tenho que não merecem prosperar. Pra fins de indenização do 

seguro DPVAT, é indiferente que o proprietário do veículo envolvido no 

acidente tenha ou não efetuado o pagamento do prêmio do seguro. 

Ademais, o fato de o autor ser vítima e proprietário do veículo e estar 

inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro, não interferem no 

pagamento da indenização do requerida, uma vez que não descaracteriza 

a natureza da indenização. Esse é o entendimento consolidado pelo STJ 

na súmula 257, vejamos: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” Não obstante, esse é o entendimento adotado pelo Tribunal 

de Justiça: 1001479-12.2017.8.11.0041APELANTE: CERILO RAMOS DE 

SOUZA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CERILO RAMOS DE 

SOUZA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DO AUTOR HOMOLOGADO - ART. 998 DO CPC - RECUSA 

AO DEVER DE INDENIZAR - ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA 

ÚNICA POR PARTE DA VÍTIMA, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - 

IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - 

MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO 

RÉU NÃO PROVIDO. Fica prejudicado o conhecimento do Recurso 

interposto se o recorrente opta por exercer o direito de desistência que 

lhe é assegurado pelo art. 998 do CPC. A inadimplência do seguro 

obrigatório DPVAT não legitima a recusa ao pagamento da indenização, 

tampouco o fato de a vítima ser o dono do veículo (STJ, Súmula nº. 257 e 

REsp nº. 621962/RJ).Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a 

verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho 

adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 16/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE ACIDENTE – FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA 

LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO 

ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo 

para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário 

de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização 

securitária não inviabiliza o pagamento. A exigência de prequestionamento 

para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (Ap 101973/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - RECUSA AO DEVER DE INDENIZAR - ATRASO NO PAGAMENTO 

POR PARTE DA VÍTIMA, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - 

SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - APLICABILIDADE DO §8º 

DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO 

PROVIDO. A inadimplência do seguro obrigatório DPVAT não legitima a 

recusa ao pagamento da indenização, tampouco o fato de a vítima ser o 

dono do veículo (STJ, Súmula nº. 257 e REsp nº. 621962/RJ).Nos casos 

em que for irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios 

devem ser estipulados mediante apreciação equitativa (§8º do art. 85 do 

CPC/2015), e comportam majoração se a quantia arbitrada não for 

adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo 

dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.(Ap 

110981/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017). Sendo assim, o fato do autor estar inadimplente quanto ao 

pagamento do prêmio do seguro não pode ser utilizado como escusa para 

pagamento da indenização do seguro obrigatório. Ultrapassada tal 

questão, passo a análise quanto a existência da alegada invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. No caso em apreço, é 

inconteste que o autor foi vítima de acidente de trânsito como demonstram 

o boletim de ocorrência (ids. 10382437, 10382447, 10382477, 10382515), 

declaração do Corpo de Bombeiros (id. 10382502) e documentos médicos 

acostados nos ids. 10382531, 10382539, 10382553, 10382567, 

10382583, 10382591, 10382591, 10382509, 10382635, 10382650, 

10382676, 10382696, 10382714, 10382737, 10382754, 10382773, 

10382791, 10382804, 10382820, que indicam fratura na perna (B.O.) e 

fratura da tíbia – fratura na perna (docs. Médicos). Ressalto que os 

documentos médicos apontam atendimento de urgência – primeiro 

atendimento na mesma data do acidente. Deste modo, considerando a 

documentação acostada, tenho que restou suficientemente comprovado o 

nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima- 

autor. Já no que concerne a alegada invalidez permanente, entendo que 

os documentos acostados aliados à avaliação médica são suficientes 

para comprovar a existência da invalidez. Como já exposto, os 

documentos demonstram a existência de lesão na perna do autor, 

proveniente de acidente de trânsito com veículo automotor. Não bastasse 

isso, o autor foi submetido à avaliação médica pelos profissionais da área 

Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e Dr. Otávio J. de Paula Jr. cujo laudo 

foi acostado no id. 14317559. Da acurada análise do laudo pericial, 

conclui-se que a lesão da vítima, ora requerente, corresponde a uma 

incapacidade parcial incompleta no segmento anatômico “membro inferior” 

com repercussão de 50% (média) que levou a “claudicação moderada, 

atrofia de musculatura de perna esquerda, redução da amplitude do 

movimento”. Muito embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, 

vislumbro que o mesmo essencial e evidencia de maneira clara a 

existência de lesão, bem como a sua extensão. Ademais, a avaliação foi 

realizada por profissionais capacitados, ou qualquer fato que desabone o 

laudo apresentado ou os profissionais que realizaram a avaliação, não 

tendo o autor trazido aos autos qualquer prova que pudesse infirmar o 

laudo médico, mormente porque deixou de apresentar qualquer 

impugnação. Portanto, com supedâneo na conclusão do laudo e prova 

documental dos autos, extrai-se que a vítima apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta de natureza intensa no segmento 

anatômico “ombro”, na proporção de 75%. Assim sendo, cabe salientar 
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que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe 

que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 

2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - 

no caso de invalidez permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o 

inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a 

esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, o segmento anatômico a ser utilizado para o cálculo do valor 

da indenização é especificado na tabela como “Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores”, que garante uma 

indenização de até 70% do valor máximo segurado. Como no caso houve 

dano parcial incompleto de natureza média, com repercussão de 50% 

(cinquenta por cento), o valor indenizatório a que faz jus a vítima - autor é 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), considerando o 

seguinte cálculo: 13.500 (valor máximo indenização) – 70% (valor máximo 

indenização do segmento anatômico – membro inferior) = 9450/100 x 50% 

(grau de repercussão da lesão do autor). Diante do exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a Requerida a efetuar o 

pagamento de indenização R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) ao autor, corrigidos desde a data do evento danoso e 

acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Existindo 

sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, fica o Autor condenado a 33,33% sobre o valor das custas 

e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 66,67% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85,§ 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor 

condenado ao pagamento de 33,33% do valor arbitrado. Já a parte 

Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 66,67% do valor arbitrado. Como o 

Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Após o trânsito em julgado, intime-se o Autor 

para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. 

Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas devidas. Intimem-se. 

Cáceres, 29 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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JOSE PAULO DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001669-46.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE PAULO DE SOUZA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. José Paulo de Souza 

Silva, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com Ação de 

cobrança de seguro DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de 

trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de 

natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido na esfera 

administrativa, teve seu pedido de indenização negado pela seguradora, 

razão pela qual requer a procedência da ação para que seja a requerida 

condenada ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Juntou os documentos (id. 

12643715 a id. 12644509). Foi realizada audiência concentrada, e tentada 

a composição, as partes não chegaram a um acordo (id. 14311256). Na 

oportunidade, o Autor foi submetido à avaliação médica, sendo o laudo 

anexado no id. 14311231. A Requerida apresentou defesa (id. 13319450) 

alegando legitimidade da negativa da seguradora em realizar o pagamento, 

ante a inadimplência do autor quanto ao pagamento do prêmio do seguro. 

Alega inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, sustentando que o fato da 

vítima ser o proprietário do veículo e estar inadimplemento com o prêmio, 

impede o recebimento da indenização. Alega, ainda, inexistência de prova 

quanto a invalidez. Alternativamente, em caso de condenação, defende o 

pagamento da indenização de acordo com a extensão da lesão, e a 

aplicabilidade da súmula 474 do STJ. Discorreu sobre a aplicação dos 

juros de mora, correção monetária e honorários. A parte Ré manifestou-se 

concordando com a avaliação médica realizada (id. 15240614), 

apresentando o valor de R$ 2.531, 25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) para fins de pagamento da indenização. O 

autor, por sua vez, discordou do laudo pericial (id. 14404060), 

sustentando que a lesão constatada deve observar o segmento “membro 

superior”. Por fim, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Cuida-se de ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT proposta 

José Paulo de Souza Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. Inicialmente, no 

que diz respeito as alegações da ré quanto a impossibilidade de 

pagamento da indenização ao autor, em razão da inadimplência do prêmio 

na época do sinistro, tenho que não merecem prosperar. Pra fins de 

indenização do seguro DPVAT, é indiferente que o proprietário do veículo 

envolvido no acidente tenha ou não efetuado o pagamento do prêmio do 

seguro. Ademais, o fato de o autor ser vítima e proprietário do veículo e 

estar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro, não interferem 

no pagamento da indenização do requerida, uma vez que não 

descaracteriza a natureza da indenização. Esse é o entendimento 

consolidado pelo STJ na súmula 257, vejamos: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização.” Não obstante, esse é o entendimento adotado 

pelo Tribunal de Justiça: 1001479-12.2017.8.11.0041APELANTE: CERILO 

RAMOS DE SOUZA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CERILO 

RAMOS DE SOUZA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR HOMOLOGADO - ART. 998 
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DO CPC - RECUSA AO DEVER DE INDENIZAR - ATRASO NO PAGAMENTO 

DA PARCELA ÚNICA POR PARTE DA VÍTIMA, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

- IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - 

MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO 

RÉU NÃO PROVIDO. Fica prejudicado o conhecimento do Recurso 

interposto se o recorrente opta por exercer o direito de desistência que 

lhe é assegurado pelo art. 998 do CPC. A inadimplência do seguro 

obrigatório DPVAT não legitima a recusa ao pagamento da indenização, 

tampouco o fato de a vítima ser o dono do veículo (STJ, Súmula nº. 257 e 

REsp nº. 621962/RJ).Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a 

verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho 

adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 16/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE ACIDENTE – FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA 

LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO 

ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo 

para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário 

de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização 

securitária não inviabiliza o pagamento. A exigência de prequestionamento 

para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (Ap 101973/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - RECUSA AO DEVER DE INDENIZAR - ATRASO NO PAGAMENTO 

POR PARTE DA VÍTIMA, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - 

SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - APLICABILIDADE DO §8º 

DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO 

PROVIDO. A inadimplência do seguro obrigatório DPVAT não legitima a 

recusa ao pagamento da indenização, tampouco o fato de a vítima ser o 

dono do veículo (STJ, Súmula nº. 257 e REsp nº. 621962/RJ).Nos casos 

em que for irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios 

devem ser estipulados mediante apreciação equitativa (§8º do art. 85 do 

CPC/2015), e comportam majoração se a quantia arbitrada não for 

adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo 

dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.(Ap 

110981/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017). Sendo assim, o fato do autor ter efetuado o pagamento do 

prêmio do seguro em atraso não impede que receba indenização do 

seguro obrigatório em caso de ter sido acometido por invalidez 

permanente. Ultrapassada tal questão, passo a análise quanto a 

existência da alegada invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito. No caso em apreço, é inconteste que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito como demonstram o boletim de ocorrência (id. 

1243829), declaração do Corpo de Bombeiros (id. 12643851) e 

documentos médicos acostados nos ids. 12643922, 12643957, 12644021, 

12644241, 12644260 que indicam o atendimento médico do autor em razão 

de acidente de trânsito, inclusive com indicação de lesão na clavícula. 

Deste modo, considerando a documentação acostada, tenho que restou 

suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as 

lesões sofridas pela vítima- autor. Já no que concerne a alegada invalidez 

permanente, entendo que os documentos acostados aliados à avaliação 

médica são suficientes para comprovar a existência da invalidez. Como já 

exposto, os documentos médico- hospitalares demonstram a existência de 

lesão na clavícula do autor, proveniente de acidente de trânsito com 

veículo automotor. Não bastasse isso, o autor foi submetido à avaliação 

médica pelos profissionais da área Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e 

Dr. Otávio J. de Paula Jr. cujo laudo foi acostado no id. 14311238. Da 

acurada análise do laudo pericial, conclui-se que a lesão da vítima, ora 

requerente, corresponde a uma incapacidade parcial incompleta no 

segmento anatômico “ombro” com repercussão de 75% (intensa) que 

levou a “redução de força em ombro esquerdo, flexão reduzida do ombro 

esquerdo - atrofia muscular”. Muito embora este Juízo não esteja adstrito 

ao laudo pericial, vislumbro que o mesmo essencial e evidencia de maneira 

clara a existência de lesão, bem como a sua extensão. Ademais, a 

avaliação foi realizada por profissionais capacitados, ou qualquer fato que 

desabone o laudo apresentado ou os profissionais que realizaram a 

avaliação, não tendo o autor trazido aos autos qualquer prova que 

pudesse infirmar o laudo médico. Neste rumo, ressalto que não prospera a 

impugnação do autor quanto à avaliação médica realizada. Embora afirme 

que a lesão suportada pelo autor se enquadra no segmento anatômico 

“membro superior” e não “ombro” como atestado pelos peritos médicos, 

analisando os documentos anexos à inicial, especialmente os documentos 

médicos, extrai-se que a lesão do autor em razão do acidente foi na 

clavícula, como demonstram os documentos de ids. 1264021, 12644241, 

12644260. Ademais, o próprio atestado médico acostado pelo autor, no 

qual se ampara para alegar a existência de lesão em membro superior, 

atesta a ocorrência de lesão no ombro, vejamos: “A vítima sofreu um 

acidente de trânsito dia 01/06/2017, apresentando fratura de ombro 

esquerdo (articulação acrômio – clavicular)...”. Portanto, com supedâneo 

na conclusão do laudo e prova documental dos autos, extrai-se que a 

vítima apresenta invalidez permanente parcial incompleta de natureza 

intensa no segmento anatômico “ombro”, na proporção de 75%. Assim 

sendo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 

11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos). A aludida tabela apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. No caso em apreço, o segmento 

anatômico a ser utilizado para o cálculo do valor da indenização é 

especificado na tabela como “Perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, que garante uma 

indenização de até 25% do valor máximo segurado Como no caso houve 

dano parcial incompleto de natureza intensa, com repercussão de 75% 

(setenta e cinco por cento), o valor indenizatório a que faz jus a vítima - 

autor é R$2.531, 25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), considerando o seguinte cálculo: 13.500 (valor máximo 

indenização) – 25% (valor máximo indenização do segmento anatômico – 

ombro) = 3375/100 x 75% (grau de repercussão da lesão do autor). Diante 

do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a 

Requerida ao pagamento de indenização ao Autor no valor de R$2.531, 25 

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

corrigidos desde a data do evento danoso e acrescido de juros de mora 

de 1% a partir da citação. Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a 

proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica o Autor condenado 

a 46,43% sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a parte 

Requerida, fica condenada ao pagamento na proporção de 53,57% do 

valor devido. No que tange aos honorários, arbitro o valor total em 15% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o 

valor resultante, fica o Autor condenado ao pagamento de 46,43% do 

valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos 

honorários em prol do Advogado do Autor no percentual de 53,57% do 

valor arbitrado. Como o Autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência. Após o trânsito 
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em julgado, intime-se o Autor para que implemente o cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as 

cautelas devidas. Intimem-se. Cáceres, 29 de setembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003362-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CLARISSE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003362-02.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: ELIANE 

CLARISSE DA SILVA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO 

SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA (atual denominação da 

Cooperativa De Credito De Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso – Sicredi Sudoeste – MT) em face de ELIANE CLARISSE DA 

SILVA. Transcrevo a sinopse fática da inicial: “1. Por força da ‘Proposta 

de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – 

Pessoa Física – C/C 45890-2, firmada em 15/09/2011, a cooperativa autora 

concedeu à requerida um crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos encargos 

livremente pactuados. 2. No entanto, a obrigada pela dívida até o momento 

não efetuou o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas 

empreendidas pela Requerente. Encontra-se, assim, em mora pelo valor 

total, líquido e certo, de R$ 7.088,38 (sete mil, oitenta e oito reais e trinta e 

oito centavos), atualizados até 03/05/2017, oriundas do cheque especial, 

conforme planilha anexa. 3. Ainda, a contratação ocorreu pela requerida 

com o uso de sua senha pessoal e intransferível, conforme pode ser 

observado através do comprovante de disponibilização do crédito pelo 

extrato de sua conta corrente, onde também constam todas as 

informações da operação, bem como os encargos, de tal modo, que o 

limite foi utilizado e não contestado. 4. Com a uniformização do 

entendimento do STJ no sentido de que contratos de abertura de crédito 

(concessão de limite de crédito) não são títulos executivos extrajudiciais, 

tem admitido a jurisprudência pátria como válida a propositura de Ação 

Monitória para a cobrança de saldo devedor de conta corrente, tendo sido 

inclusive sumulado tal entendimento pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, in verbis: “Súmula 247/STJ: O contrato de abertura de crédito em 

conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui 

documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.” Após tecer suas 

razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) a citação da 

requerida, com os benefícios do artigo 212, parágrafos 1º e e 2º, e 

parágrafo 7º do artigo 700 do Novo Código de Processo Civil, para que no 

prazo de 15 dias, pague a importância R$ 7.088,38 (sete mil, oitenta e oito 

reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acrescida desde 

04/05/2017 até a data do efetivo pagamento, de correção monetária mais 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 2% 

(dois por cento), sem prejuízo dos juros remuneratórios contratados, 

acrescido ainda de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, ou 

querendo, apresente os embargos monitórios; b) não sendo efetuado o 

pagamento ou apresentados embargos, ou mesmo se rejeitados eventuais 

embargos que venham a ser oposto pela devedora: I – a constituição do 

título executivo extrajudicial, nos termos do art. 701, § 8º do NCPC. II – o 

prosseguimento da presente ação na forma prevista no Título II do Livro I 

da Parte Especial do Novo Código de Processo Civil; III – a penhora de 

tantos bens quantos bastem para a integral satisfação do crédito 

reclamado, devidamente acrescido das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios.” Com a inicial, vieram documentos. 

O despacho inicial foi proferido no id. 7342354 - Pág. 1. Citada (id. 

13203804), a requerida deixou transcorrer o prazo para a defesa sem 

nada manifestar no processo (id. 13830241 - Pág. 1). No id. 13878649 - 

Pág. 1 o Juízo determinou a juntada do extrato de conta corrente da 

requerida a fim de que fosse verificada a utilização do crédito e a 

evolução da dívida. O autor então efetuou a juntada no id. 14602113. É o 

relatório. Decido. O requerente pleiteia nos autos o pagamento de dívida 

contraída pela requerida, informando o seu inadimplemento. Da leitura do 

processo observa-se que apesar de citada a requerida deixou transcorrer 

o prazo sem pagar o valor cobrado ou formular a defesa. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso II do 

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), bem como, no art. 701, §2º 

do mesmo Códex por estar o pedido inicial respaldado em início de prova, 

e o requerido não embargou. Prefacialmente decreto a revelia do 

requerido, já que não apresentou embargos monitório. E, sendo revel, 

faz-se necessário a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC. Além de 

aplicar os efeitos da revelia, a petição inicial esta respaldada em prova 

cabal da existência da obrigação pelo requerido. O Código de Processo 

Civil, em seu artigo 700, dispõe que: “Art. 700. A ação monitória pode ser 

proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento 

de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de 

bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer.” A prova escrita cogitada pelo artigo acima é aquela que conduz à 

dedução de que efetivamente houve uma relação jurídica entre as partes e 

que desta relação originou uma obrigação de pagar certa quantia em 

dinheiro ou de entregar determinada coisa. Na lição de Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como 

requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o 

credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um 

direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao 

juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. 

Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que 

sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o 

fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia 

probatória – e que não constitua título executivo.” (Código de Processo 

Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, Atualizada e 

Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – Pg.950). No 

caso dos autos, no id. 7338347 - Pág. 1 verifica-se a adesão da requerida 

a proposta de abertura de conta corrente e a contratação de produtos ou 

serviços, dentre os quais, observa-se na página mencionada, o pedido de 

concessão de crédito denominado “cheque especial”. Embora não tenha 

havido na inicial a demonstração da concessão do referido crédito, 

observa-se pelo extrato juntado no id. 14602131 e ss. a utilização de 

crédito em conta corrente e a evolução da dívida. Assim, entendo que os 

documentos registram a existência de um crédito em favor do requerente 

e devido pelo requerido. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, 

inciso I e 701, §1º, ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015), JULGO PROCEDENTE a ação monitória ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de ELIANE CLARISSE DA 

SILVA, e, como consequência CONSTITUO, de pleno direito, em título 

executivo judicial, CONVERTENDO o mandado inicial em mandado 

executivo e CONDENANDO o requerido a pagar ao requerente a 

importância de R$ 7.088,38 (Sete mil e oitenta e oito reais e trinta e oito 

centavos) que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC e 

juros de mora, no percentual de 1 % ao mês, nos termos do artigo 405 e 

406 do Código Civil a partir do último cálculo. Custas já recolhidas. 

Condeno a requerida ao pagamento dos honorários, que arbitro em 10% 

(dez) por cento sobre o valor atualizado da condenação. Após o decurso 

do prazo recursal, intime-se a parte autora para que apresente o 

demonstrativo atualizado da dívida e intime o requerido para cumprimento 

da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da 

multa de 10% (dez) por cento e, também, de honorários de advogado de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/2015). Cumpra-se. Cáceres/MT., 28 de Setembro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002718-93.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc... José Augusto Gomes Jovio, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, propôs ação de cobrança de seguro 

D.P.V.A.T. em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito envolvendo 

veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de natureza permanente. 

Narrou que após ingressar com pedido na esfera administrativa, recebeu 

indenização no valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), no entanto, defende que em razão da lesão 

sofrida faz jus à complementação no valor máximo da indenização, qual 

seja, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Alfim, pugna pela 

procedência do pedido condenando a empresa requerida a pagar a 

quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de 

indenização, mais as despesas médicas e hospitalares. Juntou 

documentos de ids. 3710655, 3710657, 3710663, 3710670, 3710672, 

3710677 e 3710680. Em contestação, a requerida pugnou preliminarmente 

pela substituição do polo passivo pela Seguradora Líder. Arguiu preliminar 

de carência da ação por ausência de interesse de agir, pois segundo a 

requerida trata-se de ato jurídico perfeito, que deu plena, irrevogável e 

irretratável quitação da indenização pelo autor quando realizado o 

pagamento de valores na via administrativa. Alega que o suposto negócio 

jurídico não está eivado de vício capaz de invalidá-lo. No mérito, defende a 

improcedência do pedido de complementação da indenização que teria 

sido paga de acordo com a extensão da lesão sofrida, observando-se à 

tabela anexa à legislação pertinente, bem como a própria lei. Alega 

imprestabilidade do Boletim de Ocorrência acostado pelo autor como meio 

de prova. Juntou documentos de id. 4907577 a id. 4907623. Foi realizada 

audiência concentrada na qual se procedeu com a avaliação médica do 

autor, cujo laudo pericial e termo de audiência nos ids. 14311942 e 

14311859. O autor se manifestou quanto a avalição médica no id. 

15093176 e a requerida no id. 15186478. É o relatório. Decido. Refuto a 

possibilidade de inclusão da Segurada Líder no polo passivo da demanda, 

porquanto a partir da edição da Lei nº 8.441/92, que alterou a redação do 

art. 7º da Lei nº 6.194/74, é facultado ao beneficiário pleitear o 

recebimento da indenização perante qualquer sociedade seguradora que 

opera no consórcio do seguro obrigatório (DPVAT), como é o caso da 

Requerida. Rejeito a preliminar de carência da ação por suposta ausência 

de interesse de agir que segundo entendimento da ré acarretaria em 

plena, irrevogável e irretratável quitação à indenização. O pagamento 

realizado não implica renúncia ao direito de pleitear a diferença de valor a 

que tem direito o beneficiário. O pagamento comprova, tão somente, que o 

Autor recebeu a importância ali referida e não gera coisa julgada. 

Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores e/ou plena quitação 

devem ser expressas. Em suma, a parte Autora tem direito de ação, bem 

como interesse processual para pleitear em Juízo a diferença do 

pagamento se entende que foi prejudicada quanto ao valor recebido na 

esfera administrativa. Ultrapassadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

José Augusto Gomes Jovio em face de Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, alegando, na qual se discute a necessidade de complementação 

da indenização relativa ao seguro obrigatório paga ao autor pela ré em 

processo administrativo. Cumpre asseverar que o presente feito 

encontra-se suficientemente instruído para a prolação de sentença, nos 

termos do art. 355, inciso I, sendo desnecessária a dilação probatória. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão do Autor é 

totalmente improcedente. Fundamento e explico: O seguro obrigatório foi 

criado pela Lei n. 6.194/74, visando à indenização de todas as pessoas 

que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionados por 

veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, 

ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. De 

acordo com o a Lei, comprovada a situação de invalidez permanente, 

ainda que parcial decorrente de acidente envolvendo veículo automotor, 

faz jus à vítima ao pagamento do seguro DPVAT (art. 3º, inciso II da Lei 

6.194/74). Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: “A 

partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Portanto, para 

o recebimento da indenização pretendida, é necessário que a vítima 

decorrente de acidente de trânsito tenha sido acometida por invalidez 

permanente total ou parcial, pois, inexistindo tais sequelas, impossível o 

reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada No caso, os 

documentos acostados, especialmente os documentos médicos anexados 

nos ids. 3710663, 3710670 e 3710672 são hábeis para comprovar a o 

nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo Autor. 

Isso porque, os documentos narram o atendimento médico do autor em 

razão de acidente de trânsito, inclusive apontando fratura na mão direita. 

Ademais, a avaliação médica realizada em audiência de conciliação (laudo 

id. 14312528) confirma que a lesão é decorrente de acidente de trânsito. 

Por fim, vale ressaltar que a própria requerida tendo inclusive a Requerida 

efetuou pagamento de valor relativo à indenização do seguro obrigatório 

na esfera administrativa, reconhecendo o nexo da causalidade. Assim, o 

cerne do litígio diz respeito quanto a quantia paga na via administrativa, 

uma vez que o autor entende necessária a complementação do valor 

recebido a título de indenização, enquanto a ré defende que o valor pago 

foi suficiente e proporcional à extensão da lesão sofrida Pois bem, a vítima 

foi submetida à avaliação médica conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. 

França e Dr. Otávio J. de Paula Jr. cujo laudo foi acostado no id. 

14312535. Referido laudo constatou que a fratura do autor culminou em 

invalidez permanente parcial incompleta em razão de lesão na mão direita 

com repercussão leve no percentual de 25% do segmento anatômico. 

Neste rumo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela 

Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos). A aludida tabela apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. No caso em apreço, o segmento 

anatômico a ser utilizado para o cálculo do valor da indenização é 

especificado na tabela como “Perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores e/ou de uma das mãos” que garante uma 

indenização de até 70% do valor máximo segurado. Como no caso houve 

dano parcial incompleto com repercussão de 25% (vinte e cinco por 

cento), o valor indenizatório a que faz jus a vítima – autor em razão da 

lesão sofrida é R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), obedecendo ao seguinte cálculo: 13500-70%

=9450/100=94,50x25% = 2.362,50. No entanto, extrai-se dos autos que o 

Autor recebeu o valor supracitado na esfera administrativa a título de 

pagamento da indenização do seguro obrigatório (id. 3710677), de modo 

que inexiste valor remanescente a ser pago ao mesmo, devendo a ação 
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ser julgada totalmente improcedente. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, e em 

virtude da sucumbência, condeno o Autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC. Todavia, 

como o Autor é beneficiário da justiça gratuita (id. 10639524), a 

exigibilidade do crédito deverá ficar suspensa, nos termos do artigo 98, 

§3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo com a 

baixa do processo com as formalidades devidas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 28 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004336-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIS RAFAEL GOMES FONSECA (AUTOR(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004336-05.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIS RAFAEL GOMES FONSECA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por LUIS RAFAEL GOMES 

FONSECA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT. No Id. 14793894 este Juízo determinou a emenda da 

inicial a fim de que comprovasse a pretensão resistida mediante o 

exaurimento da via administrativa. Ocorre que o autor formulou pedido de 

reconsideração (id. 14879560) requerendo ao Juízo a dispensa da 

necessidade do prévio pedido administrativo. É o relatório. Decido. O 

entendimento adotado por este Juízo é de que a parte autora demonstre a 

tentativa de solução extrajudicial da problemática, caso em que diante de 

resultado negativo reste configurada a pretensão resistida e assim o 

interesse de agir. O fato é que se mostra necessário que a parte adote 

alguma postura proativa anterior ao ajuizamento da ação com vistas à 

resolução da problemática. No caso dos autos, conforme própria narrativa 

exposta no pedido de reconsideração, o autor não demandou 

administrativamente por razões diversas. Sendo assim, tendo o Autor 

deixado de emendar a inicial nos termos anotados no despacho anterior, 

não houve a demonstração da efetiva resistência da parte ré em promover 

o pagamento pretendido na esfera administrativa, deixando a demandante 

de apresentar requisito essencial para o ingresso da demanda judicial, o 

interesse processual. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, firmou entendimento quanto a exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). Deste modo, tendo o Autor deixado de 

atender o comando para emendar a inicial, alternativa não resta senão 

indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto no artigo 321 

do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido: “Significa dizer que, no 

caso de um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o 

autor tenha tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único 

caminho viável ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” (in Manual do 

Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 

8.ª edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pág. 534 e 539). Ante o 

exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, 330, inciso IV e no 

artigo 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial e em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Sem custas. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT., 28 de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001075-03.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Calixto Valdecir de 

anunciação Oliveira, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em 

Juízo com Ação de cobrança de seguro DPVAT em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Sociais, alegando, em síntese, ter sido vítima de 

acidente de trânsito envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou 

invalidez de natureza permanente. Narrou que após ingressar com pedido 

na esfera administrativa, recebeu indenização no valor de R$2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), no 

entanto, defende que em razão da proporção da lesão sofrida faz jus à 

complementação no valor máximo da indenização, qual seja, R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Juntou os documentos de ids. 1619088, 

169090, 1619091, 1619093, 1619094 e 1619095. Realizada audiência 

concentrada, as partes não chegaram a um acordo (id. 14315747). Na 

oportunidade, a o autor foi submetida à avaliação médica, sendo o laudo 

anexado no id. 14315662. A Requerida apresentou defesa (id. 4673910), 

requerendo, preliminarmente, alteração do polo passivo para Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Arguiu preliminar de carência da 

ação sob o argumento de inexistir interesse de agir da parte autora ante o 

pagamento da indenização realizado na esfera administrativa. Defende a 

ausência de elementos que comprovem a necessidade de 

complementação do valor pago, afirmando, ainda, que ao receber o 

pagamento na esfera administrativa, o autor teria firmando plena quitação 

ao direito à indenização. No mérito, em resumo, pugna pela improcedência 

da demanda, defendendo que o pagamento na esfera administrativa 

obedeceu a proporcionalidade do grau de lesão suportado pelo autor e 

observou a legislação pertinente, razão pela qual não há que se falar em 

complementação do valor da indenização Alternativamente, discorreu 

sobre a aplicação de juros e acerca da correção monetária. O autor se 

manifestou quanto a avaliação médica de id. 14557323 e a requerida no id. 

14641130. Por fim, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Cuida-se de ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT proposta 

por Calixto Valdecir de anunciação Oliveira, qualificado nos autos em 

epígrafe, ingressou em Juízo com Ação de cobrança de seguro DPVAT na 

qual se discute se há valor remanescente relativo a indenização de 

seguro obrigatório (D.P.V.A.T.) Primeiramente, refuto a possibilidade de 

inclusão da Segurada Líder no polo passivo da demanda, porquanto a 

partir da edição da Lei nº 8.441/92, que alterou a redação do art. 7º da Lei 

nº 6.194/74, é facultado ao beneficiário pleitear o recebimento da 

indenização perante qualquer sociedade seguradora que opera no 

consórcio do seguro obrigatório (DPVAT), como é o caso da Requerida. 

Refuto a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir. 

O interesse de agir, disposto no art. 17 do CPC, pode ser traduzido na 

necessidade de se obter a tutela jurisdicional invocada na inicial através 

da demanda proposta e a adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o 

interesse de agir ou interesse processual “surge da necessidade de obter 

através do processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de 

Direito Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” No caso dos autos, ainda 

que tenha ocorrido pagamento de quantia relativa à indenização na esfera 

administrativa, o indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não 
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concordar com a quantia paga, existindo, portanto, interesse do autor 

configurado pela necessidade de ingresso da demanda em busca da 

tutela pretendida, qual seja, a complementação da indenização do seguro 

obrigatório. De mesmo modo, ressalto o pagamento da indenização na via 

administrativa não implica renúncia ao direito de pleitear a diferença de 

valor a que tem direito o beneficiário. O pagamento comprova, tão 

somente, que o Autor recebeu a importância ali referida. Qualquer 

renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser expressa, e, ainda 

assim, não se tornaria plenamente imutável, dependendo do contexto em 

que fosse questionada. Portanto, refuto as preliminares arguidas e passo 

ao exame do mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que o autor foi vítima de acidente de trânsito como 

demonstram o boletim de ocorrência (id.1619091) e documentos médicos 

acostados nos ids. 1619093, 1619094 que indicam o atendimento médico 

do autor na data do acidente. Ademais, a própria avaliação médica aponta 

que a lesão é decorrente de acidente de trânsito com veículo automotor. 

Não obstante, as partes não divergem quanto a ocorrência do acidente e 

lesões advindas, tendo inclusive a Requerida já efetuado pagamento de 

valor relativo à indenização do seguro obrigatório na esfera administrativa 

. Assim, o cerne do litígio diz respeito quanto a quantia paga na via 

administrativa, uma vez que o autor entende necessária a 

complementação do valor recebido a título de indenização, enquanto a Ré 

defende que houve quitação da indenização por ter sido paga 

proporcionalmente à extensão da lesão sofrida. Pois bem, a vítima foi 

submetida à avaliação médica conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. 

França (CRM/MT 6846) e Dr. Otávio J. de Paula Jr. cujo laudo foi acostado 

no id. 14315662. Referido laudo constatou que a fratura do autor culminou 

em invalidez permanente parcial incompleta em razão de lesão no ombro 

esquerdo de repercussão intensa na porcentagem de 75. Neste rumo, 

cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 

11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos). A aludida tabela apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. No caso em apreço, o segmento 

anatômico a ser utilizado para o cálculo do valor da indenização é 

especificado na tabela como “Perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar...” que garante uma 

indenização de até 25% do valor máximo segurado. Como no caso houve 

dano parcial incompleto com repercussão de 75% (setenta e cinco por 

cento), o valor indenizatório a que faz jus a vítima - autor é R$2.531, 25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) (13.500 – 

25% x 75%). No entanto, extrai-se dos autos que o Autor recebeu na 

esfera administrativa a título de pagamento da indenização do seguro 

obrigatório o valor de R$2.362, 50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) faz jus a complementação de tão somente 

R$168, 75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), que 

deverão ser atualizados a partir do protocolo do requerimento 

administrativo e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. 

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, para condenar a 

requerida ao pagamento do valor de R$168,75 (cento e sessenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos) à parte autora, corrigidos a partir da 

data do protocolo do pedido administrativo, e juros de mora de 1% a partir 

da citação. Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a 

proporcionalidade do pleito frente à condenação (art. 86, caput, CPC), fica 

o autor condenado a 98, 49% sobre o valor das custas e despesas 

processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na 

proporção de 1,51% do valor devido. No que tange aos honorários, arbitro 

o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§ 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o autor condenado ao 

pagamento de 98,49 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica 

condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado do Autor 

no percentual de 1,51% do valor arbitrado. Como o Autor é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de 

sucumbência. Já em relação a parte requerida como o sistema não 

possibilita o pagamento parcial das custas e considerando o ínfimo valor, 

deixo de determinar o recolhimento. Após o trânsito em julgado, intime-se o 

Autor para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 

dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas devidas. 

Intimem-se. Cáceres/MT, 28 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000304-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA FONTES (REQUERENTE)

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

ALISSA FONTES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

ajuizado por ALISSA FONTES DOS SANTOS, representada por sua 

genitora MARILÉIA FONTES, filho do “de cujus”, contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, na qual busca, em síntese, indenização pelo falecimento 

de ANTÔNIO MÉDICE MATIAS DOS SANTOS, bombeiro, em serviço, 

ocorrido na data de 09/12/2004. Documentos iniciais acostados ao feito. 

Despacho inicial proferido no Id 4622053. Contestação no Id 4752472, na 

qual o ente público invoca a prescrição do direito de fundo. No mérito 

pugna pela improcedência dos pedidos. Impugnação apresentada em 

tempo hábil. (Id 5584018). Pedido de julgamento antecipado da lide 

realizado pelas partes. Parecer do Ministério Público no sentido de 

procedência dos pedidos iniciais. É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. O feito encontra-se apto para sentença. Não havendo outras 

provas as serem produzidas e tratando o feito de matéria de fato e de 

direito já constante dos autos, nos termos do art. 355, I CPC, passo à fase 
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decisória. De início, volto-me à preliminar de mérito. Sem razão o Estado de 

Mato Grosso quanto à tese de prescrição do direito de fundo. O pedido 

indenizatório tem como base fato ocorrido na data de 09/12/2004 quando o 

pai da genitora faleceu em serviço. Ocorre que, por se tratar de incapaz, 

não corria contra a autora prescrição até completar 16 (dezesseis) anos, 

nos termos do art. 198, I CC/2003. Tendo em vista que a autora alcançou a 

idade de 16 (dezesseis) anos apenas em 2016 e ajuizou a ação em voga 

em 2017, não há que se falar em prescrição, conforme se pretende. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - MENOR INCAPAZ - INÍCIO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL SOMENTE QUANDO RELATIVAMENTE CAPAZ - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - Nos 

termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do CC/2002, prescreve em três anos 

a pretensão de reparação civil. - Sendo a parte autora absolutamente 

incapaz na data do infortúnio, o prazo prescricional somente inicia-se na 

data em que completou 16 (dezesseis) anos de idade, uma vez que o 

prazo prescricional corre contra os relativamente incapazes. Inteligência 

do art. 198, inciso I, do CC/2002. (TJ-MG - AC: 10000160587598001 MG, 

Relator: Antônio Sérvulo, Data de Julgamento: 18/10/0016, Câmaras Cíveis 

/ 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2016) Ultrapassada esta 

fase, reporto-me ao cerne da questão. Versam os autos sobre pedido de 

indenização por dano moral ajuizado por ALISSA FONTES DOS SANTOS, 

representada por sua genitora MARILÉIA FONTES, filho do “de cujus”, 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual busca, em síntese, 

indenização pelo falecimento de ANTÔNIO MÉDICE MATIAS DOS SANTOS, 

bombeiro, ocorrido na data de 09/12/2004. Cinge-se, portanto, a lide a 

apurar responsabilidade civil do Estado em razão o falecimento de 

ANTÔNIO MÉDICE MATIAS DOS SANTOS no exercício da função 

bombeiro, que foi atingido em serviço quando promovia o salvamento de 

um animal. É o caso de procedência dos pedidos. Preambularmente, 

frise-se que a Administração Pública tem responsabilidade de ordem 

objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, CAUSAREM a 

terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da CR, o que dispensaria a parte 

prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a 

reparação, bastando provar a relação de causalidade entre a ação ou 

omissão administrativa e o dano sofrido. No entanto, o ente público se 

exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo 

causal, provar a culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito, ou 

seja, fato exclusivo de terceiro nesta última hipótese. Da mesma forma, 

terá o quantum indenizatório reduzido se comprovar culpa concorrente da 

vítima para o evento danoso. Ocorre que tal hipótese não se verifica no 

caso dos autos, porquanto o evento danoso aqui analisado não foi 

causado por nenhum agente do ente estatal, sendo inaplicável a norma 

constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado à 

espécie. O presente feito versa, em verdade, sobre responsabilização 

omissiva e, portanto, subjetiva, restando verificar dolo/culpa do ente 

estatal para se assegurar a indenização pretendida. A este respeito são 

os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo: “(...) Todavia, adquire a culpa 

dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente 

conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não 

se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, 

negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. 

Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à 

indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o 

conceito ou a idéia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ 

(faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não 

prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o 

atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe 

incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, 

ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, 

deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. 

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2007, p. 360). É da jurisprudência moderna: ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO 

GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

A alegação genérica de violação do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão 

recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula nº 284/STF. 2. Nos 

termos da jurisprudência do STJ, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO POR CONDUTAS OMISSIVAS É SUBJETIVA, SENDO 

NECESSÁRIO, DESSA FORMA, COMPROVAR A NEGLIGÊNCIA NA 

ATUAÇÃO ESTATAL, O DANO E O NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS. 3. O 

tribunal de origem, com base no conjunto fático probatório dos autos, 

expressamente consignou que "restou evidente o nexo de causalidade 

entre a omissão do ente municipal e o evento danoso". 4. Dessa forma, 

não há como modificar a premissa fática, pois para tal é indispensável o 

reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado por esta 

corte, pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. Agravo regimental improvido. 

(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-AREsp 501.507; Proc. 

2014/0084541-6; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 

02/06/2014). – grifou-se. Firmadas tais premissas, trata-se o caso de 

imputação de omissão da Administração Pública na – falta – observação 

das normas de segurança no ambiente de trabalho. Neste diapasão, para 

fins de constatação da responsabilidade civil, necessário que haja prova 

do (I) fato; (II) dano; (III) nexo de causalidade entre ambos e (IV) culpa latu 

sensu. Pois bem. Na espécie sub judice, patente a omissão ilícita do 

Estado que deixou de fornecer ao de cujus, bombeiro, as condições 

necessárias de proteção para normal desenvolvimento de suas atividades 

funcionais. Dos autos, é incontroverso que no dia dos fatos, o falecido 

Antônio, juntamente com seus colegas de serviço da Guarnição de 

Bombeiros, foi acionado para resgar um animal que estava em um poço 

(vaca). Ao chegar ao local, na falta de outros instrumentos, os oficiais 

montaram um reboque com palanques, sendo que para tanto cavaram dois 

buracos para fixar palanques na horizontal e diagonal para servir de 

sustentação à retirada da vaca. Entretanto, na terceira vez que realizaram 

a tração, houve rompimento de um dos palanques de sustentação 

(forquilha), vindo a atingir frontalmente, na altura da cabeça, o Sd. 

Bombeiro Médici, provocando um corte na parte posterior da cabeça, com 

leve sangramento nasal, inchaço na testa e respiração profunda. Em ato 

contínuo, levaram o ferido até o Hospital Regional, onde infelizmente veio a 

falecer no dia seguinte. (certidão de ocorrência Id 7938053). Nesses 

termos, tem-se que a culpa do ente estatal está demonstrada, pois 

incontroverso que a Administração Pública não ofereceu qualquer 

equipamento de segurança e de trabalho ao bombeiro para o exercício de 

suas funções, entre os quais capacete, fato que poderia evitar o 

acontecido. É da jurisprudência: APELAÇÃO – Acidente de Trabalho que 

provocou morte de servidor municipal durante jornada de trabalho – 

Funcionário Público – Regime Estatutário – Responsabilidade objetiva do 

Estado – Demonstração de nexo causal – Não configuração de excludente 

de responsabilidade - Ausência de adequados equipamentos de 

segurança e de fiscalização por parte da Municipalidade – Dano moral 

configurado - Indenização devida – Sentença de procedência mantida - 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 00071668520148260554 SP 

0007166-85.2014.8.26.0554, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 

05/12/2017, 13ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de 

Publicação: 05/12/2017) Constatada negligência estatal quanto ao dever 

de segurança e fiscalização, resta configurada a responsabilidade do 

Estado na sua versão subjetiva. Relativo aos danos morais não se precisa 

tecer maiores considerações, já que resultou na morte do servidor. Por 

certo que o falecimento de pai de família (com 31 anos de idade) gera 

grandes impactos morais e financeiros aos seus dependentes, em 

especial a pessoa que contava com apenas 04 (quatro) anos quando seu 

genitor morreu. Trata-se de dano moral in re ipsa. Os prejuízos são 

presumíveis diante a situação extrema. Assim, comprovada a culpa e nexo 

de causalidade entre a conduta deste e o evento danoso, cabível a 

condenação do demandado ao pagamento de indenização a título de 

danos morais. Concernente ao arbitramento do dano moral, é do magistério 

de Humberto Theodoro Júnior, in Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 2ª 

edição, 1999, “Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados 

pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada 

no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano 

moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas 

maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da 

vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que 

o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna 

eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (p. 43). Inexistindo outra 

forma de determinação que não o arbitramento, o montante a compensar o 

dano moral fica a critério do julgador, observadas a prudência, a equidade 

na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte ré em suportar 

o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo 

atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade. Cita-se, ainda, lição 

de Silvio Rodrigues – Direito Civil, Responsabilidade Civil; Saraiva, SP, 
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1999, 17ª ed., Vol. 4, p. 148: “Conforme já disse acima, a solução 

tradicional, impondo àquele que causou o dano a outrem através de uma 

falta levíssima o ônus de reparar todo o prejuízo, por maior que ele seja, 

não me parece justa. Daí a razão por que desejo aplaudir com maior 

veemência o art. 980 do Projeto de Código Civil de 1975. Esse dispositivo, 

em seu caput, consagra o princípio tradicional, mas em seu parágrafo 

único concede autorização para o juiz decidir por eqüidade, em casos de 

culpa leve ou levíssima. Transcrevo o texto: ‘Art. 980. A indenização 

mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houve excessiva 

desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 

eqüitativamente, a indenização’. Com efeito, de acordo com o princípio 

tradicional, como indenizar significa tornar indene, devolvendo a vítima, 

dentro do possível, ao estado em que anteriormente se encontrava, 

impõem-se ao agente causador do dano o mister de repará-lo por inteiro, 

compondo todo o prejuízo por ela experimentado, a despeito de o ato ilícito 

que o gerou ter sido decorrente de culpa de grau menor. Todavia, o 

parágrafo único, contemplando a hipótese de uma enorme indenização, a 

ser paga por quem atuou com culpa levíssima, confere ao juiz o poder de 

agir eqüitativamente e de assim reduzir a indenização, quando houve 

inescondível desproporção entre o montante desta e o grau de culpa do 

responsável. Muito aplauso merece a inovação”. Destarte, tenho que o 

equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor da autora, tal qual 

fixado em outra ação para a meia irmã e companheira do falecido, 

apresenta-se adequado para compor juridicamente a lesão sofrida. 

Registro, por oportuno, que nenhuma quantia poderá restituir a vida do de 

cujus e o direito de convivência da autora, que não é o que se pretende 

com a reparação. A importância arbitrada serve para dar algum alívio 

financeiro, ajudando as partes a enfrentar o futuro parcialmente tolhido 

pelas consequências nefastas deste episódio. Isso posto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR PROCEDENTE o pedido da 

exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais a cada um 

dos autores o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), forte no artigo art. 

5.º, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data 

do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”), observando-se a modulação de efeitos do STF na ADIn nº 

4357 e 4425; (b) Isenção de custas. Honorários advocatícios fixados em 

10% do valor da condenação em favor da parte autora, a teor do art. 85 

do CPC; (c) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, por 

força o art. 475 § 2.º CPC; (d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 12 de setembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002102-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

VALECIA GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Compete à parte autora trazer a este Juízo a indicação médica 

e específica do tratamento da criança, bem como três orçamentos 

particulares com preços módicos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, imediatamente conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

LETICIA EMA CAPPI AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Secretaria de Administração e Gestão do Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 

reais), ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, nos termos do § 2º do 

art. 99 do CPC. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 27 de setembro de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As 

petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser 

produzidos no editor de texto interno do sistema e assinados digitalmente, 

na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000104-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MURILO OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

ONILDA MARQUES DE ALENCAR SALES (AUTOR(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 04 de setembro de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Atenção: As petições e os demais 

atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000378-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANA SAMPAIO LEITE SALIES (ADVOGADO(A))

SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 04 de setembro de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Atenção: As petições e os demais 

atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 60462 Nr: 6779-63.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ANGELA VICARI 

WEISSHEIMER - OAB:8.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA 

acerca da informação de fls. 196 a fim de que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162968 Nr: 261-76.2014.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, para que, no prazo de 05 dias, acoste aos autos os dados 

bancários (nome e número do banco, agência, conta corrente ou 

poupança e C.P.F. do respectivo titular) onde pretende ver depositado o 

crédito que lhe será repassado mediante alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 93246 Nr: 8292-61.2009.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO DA ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT, Paulo Afonso da Rocha Silva - OAB:949540-SSP/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 64/65 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158893 Nr: 6625-98.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, 

através de seu advogado, via DJE/MT, a fim de que, no prazo de 05 dias, 

se manifeste acerca da dúvida suscitada pelo setor do D.A.P./T.J.M.T no 

email de fls. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 146234 Nr: 4427-25.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BETHANIA LUIZE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

THAMEYA LOURENÇO BARBOSA SILVA - OAB:297.478/SP, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, antes de responder ao 

email retro, INTIMO a Exequente, através de seu advogado, via DJE/MT, a 

fim de que, no prazo de 15 dias, querendo, impugne a exceção de 

pré-executividade apresentada pela parte Executada às fls. 190/200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 98512 Nr: 3596-45.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 112/114.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO MIRANDA MINERVINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão pelos próprios fundamentos. A parte 

requerida deve ser citada e não intimada para responder ao recurso. 

Assim, proceda-se à citação com o fim previsto no art. 331 § 1.º CPC. 

Após, ao Egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010773-16.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005613-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (REQUERENTE)

KYMBERLI LUAINE LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO 

n. 1005613-56.2018.8.11.0006 Valor da causa: $15,800.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELISELMA VIANA PINTO 

RODRIGUES Endereço: Rua Francisco Vieira de Azevedo, Cohab Nova, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: Rua Coronel José Dulce, 234, Centro, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES E 

SEU ADVOGADO INTIMO o Advogado da parte requerente da audiência de 

conciliação abaixo DESIGNADA, devendo estar no ato acompanhado de 

seus cliente independentemente de intimação pessoal, sob pena de 

condenação em contumácia. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2019 

Hora: 15:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CÁCERES, 1 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO 

n. 1003034-38.2018.8.11.0006 Valor da causa: $38,160.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CINTRA MOTO PECAS LTDA - 

ME Endereço: Rua General Osório, 1791, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA 

Endereço: AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 691, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-600 Nome: 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA Endereço: AVENIDA ULISSES POMPEU DE 

CAMPOS, 691, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-600 Senhor(a): CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME POR SEU 

ADVOGADO INTIMO o Advogado da parte requerente da audiência de 

conciliação abaixo DESIGNADA, devendo estar no ato acompanhado de 

seus cliente independentemente de intimação pessoal, sob pena de 

condenação em contumácia. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/11/2018 

Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CÁCERES, 1 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011993-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011993-44.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELIEZER LUIZ MARTINS 
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REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011249-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011249-49.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCAS ARAUJO DE SOUSA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011318-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONICE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011318-81.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DIONICE ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011333-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

BARTOLINO PRADO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011333-50.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BARTOLINO PRADO DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OSWALDO SILVA E ROCHA (ADVOGADO(A))

OSWALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA SEMANA NACIONAL DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000005-77.2018.8.11.0006 Valor da causa: $10,890.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: OSWALDO LUIZ DA SILVA 

Endereço: Rua Tiradentes, 530-A, CX 53, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA TRES LTDA. Endereço: 

EDITORA TRÊS LTDA, 1000, RUA WILLIAM SPEERS, LAPA DE BAIXO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05067-900 Senhor(a): REQUERIDO: EDITORA 

TRES LTDA POR SEU ADVOGADO. INTIMO o Advogado da parte requerida 

da audiência de conciliação abaixo DESIGNADA, devendo estar no ato 

acompanhado de seus cliente independentemente de intimação pessoal. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/11/2018 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CÁCERES, 1 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OSWALDO SILVA E ROCHA (ADVOGADO(A))

OSWALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA SEMANA NACIONAL DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000005-77.2018.8.11.0006 Valor da causa: $10,890.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: OSWALDO LUIZ DA SILVA 

Endereço: Rua Tiradentes, 530-A, CX 53, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA TRES LTDA. Endereço: 

EDITORA TRÊS LTDA, 1000, RUA WILLIAM SPEERS, LAPA DE BAIXO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05067-900 Senhor(a): OSWALDO LUIZ DA SILVA 

POR SEU ADVOGADO INTIMO o Advogado da parte requerida da 

audiência de conciliação abaixo DESIGNADA, devendo estar no ato 

acompanhado de seus cliente independentemente de intimação pessoal. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/11/2018 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CÁCERES, 1 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011334-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011334-35.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO ELSON MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002389-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CEBALHO CAMBARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002389-81.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANE CEBALHO 

CAMBARA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial comprovante de residência em seu nome, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011031-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR SIMIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011031-21.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIMAR SIMIAO REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002565-60.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011180-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARQUES CALHAU (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011180-17.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

MARQUES CALHAU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011201-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ALCANTARA DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011201-90.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVERTON ALCANTARA DE 

CAMPOS SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem 

como cópia de seus documentos de identificação civil (RG e CPF) legíveis, 

para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 

485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI DE OLIVEIRA LUZINI (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002631-40.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARLEI DE OLIVEIRA LUZINI 

REQUERIDO: VIVO S.A., TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003892-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY OLIVEIRA CAETANO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003892-40.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RODINEY OLIVEIRA 

CAETANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003655-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELDEN TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003655-06.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SELDEN TEIXEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003550-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RENILDA SALLES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003550-29.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RENILDA SALLES DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 
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diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011143-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA LINA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011143-87.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANE APARECIDA LINA DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 20 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000602-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CATARINO BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Quando se fala em extrato de consulta balcão, 

quer dizer o documento que é retirado no CDL, no balcão da mesma. Isto 

posto, renova-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerente 

acoste aos autos o extrato correto. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

NORMA GISELE DE MATTOS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003126-16.2018.8.11.0006. INTERESSADO: NORMA GISELE DE MATTOS 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC. Dispensada a audiência de conciliação, em razão da natureza 

da ação. Cite-se a parte requerida para que, caso queira, conteste a 

demanda. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013779-36.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ENEDINA FAZIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013779-36.2010.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ENEDINA FAZIO 

REQUERIDO: BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se tem interesse no 

julgamento do recurso interposto, tendo em vista a manifestação de id. 

14717710. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011247-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011247-79.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCAS ARAUJO DE SOUSA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011309-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES MORAES REIS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011309-22.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER RODRIGUES 

MORAES REIS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012025-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANY SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012025-49.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDIVANY SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011927-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BACA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011927-64.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VANIA BACA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011027-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIENE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

OSMAR MENDES PAIXAO CORTES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011027-81.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE DA ROCHA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011374-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERNANDA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011374-17.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELA FERNANDA DOS 

SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011197-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PASSOS DE BARROS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011197-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO PASSOS DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011194-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA SABALA DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011194-98.2016.8.11.0006. REQUERENTE: REGIANE APARECIDA 

SABALA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011369-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA FAZOLO (REQUERENTE)

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011369-92.2016.8.11.0006. REQUERENTE: TIAGO DA SILVA FAZOLO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANDRO DA SILVA VITAL (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011192-31.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ORLEANDRO DA SILVA 

VITAL REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011370-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CRISTINA MARQUES MENACHO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

VICTOR OLAVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011370-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KARINA CRISTINA MARQUES 

MENACHO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005548-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005548-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE TEODORO BISPO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar em nome 

da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) 

nos autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011250-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE MIRANDA AMARANTE (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011250-34.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCIELE DE MIRANDA 

AMARANTE REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial comprovante de residência em seu nome, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, bem como cópia de seus documentos de 

identificação civil (RG e CPF) legíveis, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). para o fim de fixar 

a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 24 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005549-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005549-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE TEODORO BISPO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004188-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

BENEDITA CASEMIRA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 
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DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

1004188-28.2017.8.11.0006 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: BENEDITA CASEMIRA DE 

CAMPOS Endereço: RUA DOS INGAZEIROS, 18, JARDIM GUANABARA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 4.823,37 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS 

REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). CÁCERES, 1 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011063-02.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003113-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

JANAINA DOS SANTOS EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO - EXECUÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

1003113-85.2016.8.11.0006 Valor da causa: $509.12 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: 

Nome: JANAINA DOS SANTOS EVANGELISTA Endereço: RUA PRINCIPAL, 

11, SANTO ANTONIO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 

ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 9.114,18 (NOVE MIL, CENTO E 

CATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS). CÁCERES, 1 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002917-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA MARISLEY MONGES ALVES (EXEQUENTE)

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO: Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005335-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAFAELA GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE CACERES (REQUERIDO)

PEDRO BATISTA CORREIA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/10/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011918-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORACIO FAGUNDES (REQUERENTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011918-39.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 23.745,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE ORACIO 

FAGUNDES Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, 

embora jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. É cediço que o art. 370 do Código 
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de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a 

semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia aprofundada. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe telas do seu sistema de 

informática demonstrando a contratação da TV a Cabo, bem como 

instalação e retirada do aparelho por inadimplência e débitos em aberto, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa, a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Revogo a liminar concedida no ID 

2825203. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005453-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE HOSANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012625-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JULIANA CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012625-07.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JULIANA CHAVES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS em que o Requerente alega que, embora não ter dívida com a 

Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. É cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe telas do seu sistema de 

informática apresentando a contratação, bem como histórico de 

pagamento realizado pela parte autora, e ainda, débitos em aberto, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 
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40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004250-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLARA APARECIDA RAMOS DA SILVA NOBREGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004250-68.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLARA APARECIDA RAMOS DA SILVA NOBREGA 

Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A priori, determino de 

ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

em que o Requerente alega que, embora não ter dívida com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. É 

cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe telas do seu sistema de 

informática apresentando a contratação, bem como histórico de 

pagamento realizado pela parte autora, e ainda, débitos em aberto, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa 

corrigido de oficio, equivalente a 20 salários mínimos vigentes a época da 

sentença, em conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à 

época do pagamento, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - 

a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do 

CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002743-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001659-36.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 691,90; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLEIDE DOS SANTOS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado com a 

Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 
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autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como o relatório de compras realizados, 

portanto, em que pese os argumentos apresentados pelo autor em sua 

impugnação, tenho que o débito da parte autora restou comprovado, uma 

vez que é patente a semelhança entre a assinatura do contrato e demais 

documentos juntados aos autos contentando a assinatura da autora. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

AMILTON CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002531-51.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AMILTON 

CARVALHO DOS REIS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que ao tentar realizar um crediário, descobriu que a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 11.09.2015 

por um débito no valor de R$ 473,30 (quatrocentos e setenta e três Reais 

e trinta centavos). Entretanto, tal negativação é indevida, pois não 

reconhece o débito em questão. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia 

grafotécnica, pois, o contrato juntado pela Requerida é de pessoa alheia 

aos autos. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou que a parte 

autora tenha contratado seus serviços. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização por danos 

morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” É certo que a parte autora possui 

outras negativações, inclusive preexistentes realizada por Odonto 

Excellence em 07.08.2015, a qual não demonstrou ser indevida: C O N S U 

L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta 

efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: 

AMILTON CARVALHO DOS REIS DATA NASCIMENTO: 14/09/1992 CPF: 

028.057.161-59 ------------------------------------------- NADA CONSTA SPC 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

DROGARIA GUANABARA ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT DATA 

VENCIMENTO: 20/05/2017 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 413 VALOR: 

357,12 DATA INCLUSAO: 06/07/2017 * CREDOR: DROGARIA JOAQUIM 

MURTINHO ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT DATA VENCIMENTO: 

09/02/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 3565 VALOR: 267,62 DATA 

INCLUSAO: 19/06/2017 * CREDOR: ODONTO EXCELLENCE ENT.ORIGEM: 

CDL - CACERES / MT DATA VENCIMENTO: 23/03/2015 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 637988 VALOR: 48,00 DATA INCLUSAO: 07/08/2015 ---------

---------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ----------------------

--------------------- * CREDOR: OI MOVEL S/A ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 04/01/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 0005097604360588 VALOR: 98,68 DATA INCLUSAO: 

20/07/2016 * CREDOR: OI MOVEL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

DATA VENCIMENTO: 12/02/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 24715252 VALOR: 426,87 DATA INCLUSAO: 15/06/2016 -----

-------------------------------------- ENDEREÇO SERASA -------------------------

------------------ *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------------------------

----- * ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT ENDEREÇO: PRACA DUQUE DE 

CAXIAS, 144 BAIRRO: NT CIDADE: CACERES / MT -----------------------------

-------------- RESULTADO ------------------------------------------- >Consta(m ) 

um total de 5 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). --

----------------------------------------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s ) 

debito(s) junto ao(s) credor(es). ------------------------------------------- * 

Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases 

privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de 

outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos 

órgãos de origem. ------------------------------------------- NUM.PROTOCOLO: 
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001.894.010.440-3 05/04/2018 14:16:04-horario de Brasilia-FIM -------------

------------------------------ Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003949-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSELI DA SILVA LIRIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003949-24.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSELI DA 

SILVA LIRIO em desfavor de BANCO SANTANDER S.A, alegando que ao 

tentar fazer uma compra no comércio local descobriu que o Requerido 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 19.02.2016 

por um débito no valor de R$ 354,06 (trezentos e cinquenta e quatro Reais 

e seis centavos). Entretanto, em que pese ser cliente do Requerido, não 

se recorda de nenhum débito em aberto, razão pela qual a inscrição é 

indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Reclamado arguiu preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia 

grafotécnica, entretanto, o autor reconhece o vínculo com o mesmo, razão 

pela qual rejeito a preliminar suscitada. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, o Requerido alega que prestou 

serviço ao autor, não havendo o que se falar em indenização. O 

Requerido apresentou inúmeras faturas de cartão de crédito de 

titularidade da demandante, nas quais há histórico de pagamento realizado 

pela parte autora por vários meses subsequentes. Por sua vez, a parte 

autora não comprovou o pagamento das faturas em aberto a partir de 

fevereiro/2015. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/11/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROCHA RODRIGUES (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

Processo: 1000486-74.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALINE 

ROCHA RODRIGUES em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT, alegando a autora que foi surpreendido ao tentar 

compra no comercio local, que lhe foi negado sob o argumento de que seu 

nome consta incluso nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC), 

por débito lançado pela requerida no valor de R$ R$ 867,22 (oitocentos e 

sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) inserido em 01/04/2013 

referente ao contrato nº CC38754-1. Aduz que apesar do requerente ser 

cliente da réu, contundo o mesmo afirma que não se recorda de nenhum 

debito em aberto, que ensejasse o direito a negativação de seu nome, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente 

infundadas. Sustenta que não foi notificado acerca da negativação, e ao 

final requer declaração de inexistência da relação contratual que enseja a 

suposta cobrança dos débitos em tela, bem como a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa, 

a requerida alega que no ato da abertura da conta corrente, a Promovente 

apresentou e assinou todos os documentos necessários para a correta 

abertura da conta, de modo que, a Cooperativa tomou todas as 

precauções na negociação como se verifica dos documentos e 

informações prestadas pela Associada, ela assinou proposta de 

admissão, proposta de abertura de conta corrente, assinou cadastros, 

etc. Todas as exigências determinadas pelo Banco Central do Brasil foram 

obedecidas antes de se promover a abertura da conta. Argumenta que 

que a Autora em momento algum solicitou o encerramento da conta de 

modo formal, e o que se evidencia é a manifesta a intenção da Autora em 

não efetuar o pagamento de seu saldo devedor, das tarifas e taxas de 

expedientes bancários, afirmando que tudo o que foi cobrado é autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, órgão regulador do Sistema Financeiro 

Nacional, e que todas as contratações e serviços prestados pela Ré 
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foram regulares, não havendo falha nos serviços prestados. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em análise aos autos, observo que o autor não 

comprovou que tenha solicitado o cancelamento da conta; sequer alega 

em sua inicial que o tenha feito. É de amplo conhecimento que uma conta 

bancária não se encerra automaticamente por falta de movimentação. 

Portanto, tenho que o Requerido comprovou o inadimplemento da parte 

autora, não merecendo prosperar a declaração de inexistência do débito. 

Não se percebe, por consequência, qualquer ilegalidade ou abusividade 

na conduta do demandado. Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão contida na inicial e assim o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010751-55.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SIMONE DUARTE SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

A. F. DOURADINHO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010751-55.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: SIMONE DUARTE SILVA 

EXECUTADO: A. F. DOURADINHO - ME Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença movido por SIMONE DUARTE DA SILVA em 

desfavor de A. F. DOURADINHO-ME. Após a intimação da parte executada 

para pagamento, quedou-se inerte. Procedidas as tentativas para 

adimplemento da dívida, foi-se possível a penhora do veículo 

VW/SAVEIRO CD HL MB, PLACA QBS 9235. Intimada da penhora, a parte 

executada não se manifestou nos autos. Isto posto, determina-se que o 

bem penhorado no id. 11615482 seja depositado em poder da exequente, 

ante a inexistência de depositário judicial, conforme preconiza o art. 840, § 

1°, do CPC, devendo ser expedido o competente mandado de remoção do 

bem mencionado. Outrossim, determina-se nova avaliação do veículo, nos 

termos do art. 873, III, do CPC, devendo ser realizada pelo mesmo oficial de 

justiça incumbido em realizar a remoção. Para cumprimento das diligências 

acima, caso necessário for, autoriza-se reforço policial. Após, 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005224-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1005224-08.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 70,97 (setenta Reais e 

noventa e sete centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em impugnação, o autor requereu 

a desistência do feito ante a necessidade de perícia grafotécnica, pois, os 

Juizados Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Entretanto, admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No 

presente caso, os documentos pessoais apresentados para abertura do 

contrato são os mesmos que instruem a inicial; ademais, não há notícias 

nos autos que a autor tenha perdido os documentos ou sido furtado, 

afastando os indícios de fraude, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar arguida. Rejeito o 

pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 
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Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Ademais, a Requerida apresentou histórico de pagamento por meses 

subsequentes o que corrobora a ausência de conduta fraudulenta. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005037-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLAUCIANE DA SILVA CUIABANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005037-97.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por GLAUCIANE DA SILVA CUIABANO em desfavor de CALCENTER 

CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA, alegando que ao pagar suas faturas 

na loja requerida, observou que além dos juros, a empresa estava 

cobrando valores referentes a seguro, o qual não contratou. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que a Requerida trouxe aos autos contrato de 

seguro assinado pela parte autora que não foi impugnado pela mesma. 

Não está presente, portanto, comprovação de qualquer ato ilícito praticado 

pela requerida, requisito essencial para a caracterização do dano. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011092-13.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Defiro o 

pedido de retificação do polo passivo. Promova a Senhora Gestora a 

alteração, conforme requerido na contestação. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

proposta por MARIA DE FATIMA ARRUDA DA SILVA em face de OI S.A, 

alegando a autora que foi surpreendida ao tentar realizar compras no 

crediário, no comércio local desta cidade, quando, durante a verificação 

dos dados, foi constatado que o seu nome estava incluso nos órgãos de 

restrição ao crédito, por lançamento efetuado pela requerida em 

18/01/2015 no valor de R$ 673,04, (seiscentos e setenta e três reais e 

quatro centavos), referente ao contrato nº 14026185. Aduz que a 

negativação é indevida e que desconhece tal débito, sendo ainda que a 

requerida não teria cumprido com sua obrigação legal de notificar a parte 

reclamante de forma premonitória acerca da inscrição nos órgãos de 

cadastros restritivos. Em sua defesa, a requerida alega que a parte autora 

era titular do contrato 14026185 (Plano de TV por Assinatura “Oi TV”), 

conforme telas sistêmicas colacionadas, os mesmos foram devidamente 

contratados, tendo os serviços disponibilizados e utilizados pelo 

requerente, que não honrou o pagamento pelo serviço. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 
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revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou telas 

comprobatórias, e não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por 

outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Em relação à ausência de prévia 

notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor 

de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (REQUERENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARCILENE AIRES GARCIA (REQUERIDO)

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

NILZA AIRES EGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/11/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON CELESTE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1000484-07.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. REQUERENTE: RONILSON CELESTE DUARTE DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos na lista dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$177,67(cento e setenta e sete reais e sessenta e 

sete centavos), cujo registro nos órgãos de proteção constam desde 

28/06/2014 , o qual afirma desconhecer sua origem, haja vista que jamais 

teria celebrado qualquer espécie de negócio jurídico a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Ao final o autor pugnou pelo provimento de retirada 

de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela declaração de 

inexistência do débito que originou a restrição creditícia em apreço, além 

da condenação da Requerida a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A reclamada 

arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva. In casu, rejeito a 
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preliminar, uma vez que, o extrato de negativação na inicial traz como 

responsável pela solicitação de inscrição do débito a própria requerida, 

devendo por assim a reclamada ser competente para responder pela 

inscrição objeto desta. A Preliminar de Incompetência, não merece guarida 

devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos 

autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. No que 

concerne a preliminar de Impugnação ao valor da causa, esta não merece 

acolhimento, uma vez que o art. 3º da lei 9.099/95 preleciona que: “Art. 3º 

O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo;”. Ademais, o enunciado 39 do FONAJE preleciona que: “Em 

observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à 

pretensão econômica objeto do pedido. 3. Superada as preliminares e por 

não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de Improcedência. Verifico 

dos autos que a documentação apresentada pela requerente se limitou a 

referido extrato de negativação, além de fotocópia do documento pessoal 

de identificação, procuração “Ad Judicia”, comprovante de residência e 

declarações. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o instrumento de 

contrato de empréstimo pessoal nº 254.787.145 em nome do autor, no 

valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), parcelados em 24 x de 

R$ 177,67(cento e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) que 

foram depositados na conta 0640011-6, agencia 3293, também em nome 

do autor, documentos estes com assinaturas idênticas à disposta tanto na 

procuração de outorga de poderes ao seu patrono como nas declarações 

em anexo a inicial e no termo da audiência de conciliação que comprova 

que a requerente contratou os serviços do banco reclamado em 

20/02/2014. O banco ainda juntou o histórico de faturas em nome do 

requerente, referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pelo Banco requerido, apresentando todos os dados 

pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que 

aduziu o débito ser indevido e que jamais teria celebrado contrato, no 

entanto nada juntou que comprove suas alegações. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto do Novo Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Desta feita, vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência dos pedidos em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por RONILSON 

CELESTE DUARTE DE SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. 

Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003946-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA FARDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004822-24.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIA HELENA FARDIM em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito com a 

Requerida que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, 

as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 
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o avanço e análise da controvérsia posta. No mérito, primeiramente não há 

o que se falar em juntada do comprovante original da negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de 

encontro a Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da 

Celeridade, Informalidade e Simplicidade, sendo que tamanha burocracia 

prejudicaria o rito do mesmo. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

restrição, o que não o fez, pois, em que pese suas alegações, não 

comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, 

uma vez não ter juntado documentos que comprovem suas alegações. A 

Requerida junta apenas Relatório de chamadas originadas/recebidas da 

linha de número (65)9.9646-0529, não identificando o titular da linha, 

tampouco corroborando para o alegado em peça de defesa. É certo que 

considerável número das contratações atuais são realizadas virtualmente 

ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é fator para que as empresas 

não se cerquem de cuidados a evitar fraudes e contratações em nome de 

terceiros. No presente caso, a Requerida não trouxe quaisquer elemento a 

comprovar que a autora tenha contratados seus serviços. Desta feita, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Temos que a conduta da Requerida, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Ainda 

considerando o transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar com a 

inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, 

que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003051-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULINA VIEIRA CHAVES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 87399 Nr: 2868-38.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JANGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228192 Nr: 12985-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISAN CARLOS LOBO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.Compulsando os autos, observo que o reeducando foi condenado 

a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial 

semiaberto.Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, 

nos termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as 

seguintes condições de seu regime SEMIABERTO:1) trabalhar durante o 

dia e recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de Colônia Penal, 

a partir das 19 horas de um dia até as 06:00 do outro, nos dias de semana 

ou de trabalho; 2) Recolher-se em sua residência nos finais de semana e 

feriados em que não estiver trabalhando; 3) Comparecer mensalmente em 

Juízo e comunicar a sua ocupação; 4) Não mudar do território da Comarca 

do Juízo da execução, sem prévia autorização deste Juízo; 5) Não 

freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação; 6) Não ingerir 

bebida alcoólica; 7) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de 

ofender a integridade de outrem.Observa-se que, caso o beneficiário 

pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais 

nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização 

prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o sr. Oficial de Justiça ao 

intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a serem 

cumpridas em razão do regime que ora lhe foi concedida, explicando-as 

ao mesmo, e indicando que a ausência de cumprimento das obrigações 

determinadas nesta data poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar 

a ciência do mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente 

será juntada aos autos pelo sr. gestor.Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público, e dê-se ciência à Defesa.Oficie-se ao Comando da 

Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para que tome 
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conhecimento sobre a situação do recuperando, consignando-se que, 

caso o recuperando seja encontrado fora de sua residência após as 19 

horas e antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se e Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000233-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DA SILVA SIMONINI (AUTOR(A))

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

VANDERLEIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000233-89.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): VANDERLEIA GOMES DA SILVA, LEOMAR DA SILVA 

SIMONINI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000436-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARJORIE ARRUDA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000436-17.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARJORIE ARRUDA DO NASCIMENTO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela BV 

FINANCEIRA S/A CF em desfavor de MARJORIE ARRUDA DO 

NASCIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

ID 12948442 a parte autora informa que transigiu extrajudicialmente com a 

parte demandada, pugnando pela extinção do feito. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. O feito deve ser extinto por perda de interesse 

processual. Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI 

“a respeito do momento em que devem estar presentes as condições da 

ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, quando destaca que 

o interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer 

naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se 

o interesse não existir, inicialmente, mas surgir durante o processo, de 

modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” 

("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª 

ed. , 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, forte do art. 

485, VI do Novo Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte 

autora. Sem honorários, posto não houve a triangularização processual. 

Deixo de proceder às baixas de eventuais penhora e contrições, em 

virtude de que tais atos não foram praticado no presente feito. Quanto ao 

pleito da devolução dos valores despendidos para as diligências, o autor 

deverá pleitear junto a Diretoria do Fórum. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Diamantino/MT, 28 de setembro de 

2.018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001584-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE RAMBO MANEIRA (EXECUTADO)

WILMAR EDIO MANEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001584-97.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LIANE RAMBO 

MANEIRA, WILMAR EDIO MANEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE MT (atual denominação da Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro 

Verde MT) em desfavor de LIANE RAMBO MANEIRA e WILMAR EDIO 

MANEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado do ID 

12902908, as partes informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado do ID 12902908 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme pactuados. 

Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as partes por meio 

de seu procurador. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de setembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000469-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO MARQUES (ADVOGADO(A))

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA (REQUERIDO)

SILAS APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autor: Luciano Oliveira de Resende Demandado: José Silverio Santa Maria 

Processo: 1000469-07.2018.811.0005 Vistos etc. Trata-se de pedido de 

reconsideração da decisão que postergou a análise do pedido de tutela 

antecipada para apreciação após a contestação formulado por LUCIANO 

OLIVEIRA RESENDE. DECIDO. Inicialmente, importa salientar que na 

legislação pátria inexiste pedido de reconsideração, notadamente quando 

não há previsão legal, sendo tal instituído utilizado como forma de rever 

decisão que já fora matéria julgada. Destarte, o NCPC não relaciona 

questões que sejam cabíveis para reanálise de matéria preclusa, sendo 

que o artigo 505, do mesmo diploma legal, ressalva que nenhum juiz 

decidirá novamente questões já decididas. Ora, pedir ao magistrado para 

rever aquilo que já fora decidido, não demonstrada presunção de análise 

profunda dos autos, notadamente quando as decisões em casos como 

este são emanadas de forma detalhada. Pois bem, nesse seguimento 

existe o instituto da preclusão pro judicato podendo ser compreendida 

como preclusão para o juiz, ou seja, matérias preclusas a qual é incabível 

novo reexame. A doutrina leciona bem a respeito de tema, vejamos: 

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato (Nery, Recursos, 66)”. Por sua vez, a 

jurisprudência tem decidido da seguinte maneira: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - LUCROS CESSANTES - 

PRECLUSÃO PRO JUDICATO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO DESPROVIDO. Inequívoca a preclusão pro judicato quando a 

matéria na qual se baseia o agravante já foi objeto de julgamento e 

afastada em recursos anteriores”. (TJ/MT - AI, 50467/2011, Des. João 

Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, J: 25/01/2012, P: 13/02/2012). 

Ademais, no Código de Processo Civil existem recursos cabíveis em 

decisões interlocutórias, caso a parte inconformada, esta poderá interpor 

o recurso adequado visando reformar a decisão que não é passível de 
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reanálise. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (...) pedido de reconsideração, o que não suspende 

qualquer prazo para recorrer, pelo que o direito ao recurso foi atingido 

pela preclusão. 3. Recurso desprovido”. (TRF-3 - AI: 26359 SP 

0026359-79.2011.4.03.0000, Décima Turma, Relator: Desembargador 

Federal Baptista Pereira, J: 23/04/2013). Ante o posto, INDEFIRO o pedido 

de reconsideração, ante a inexistência de previsão legal na legislação 

vigente. Aguarde-se a realização de audiência designada para a data de 

10/10/2018. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 28 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE AUXILIADORA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME (AUTOR(A))

ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANO DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. De início, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita a parte autora. Ressalto que a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de 

que é admissível a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às 

pessoas jurídicas, sejam elas entidades filantrópicas ou sem fins 

lucrativos, ou ainda, com fins lucrativos, uma vez comprovadas as 

dificuldades financeiras para esta última. Com efeito, é plenamente cabível 

a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas 

jurídicas, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da 

tutela jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV), desde que comprovem 

insuficiência de recursos (CF/88, art. 5º, LXXIV). Em resumo, é admitida a 

concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, 

desde que comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais, sem comprometer a sua existência. A título 

de ilustração, colaciono o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - POSSIBILIDADE. 1. Pacificou-se nesta Corte jurisprudência no 

sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita poderá ser 

concedido à pessoa jurídica que comprove não ter condições de suportar 

os encargos do processo, sendo irrelevante se essa pessoa exerça 

atividade lucrativa ou beneficente. (...)". (STJ, AgRg no Ag 1098616/SP, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, J: 17/03/2009, DJe 

27/05/2009). De outro lado, vale destacar, que o Novo Código de Processo 

Civil, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, revogou os artigos 

2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17, da Lei n. 1.060/1950, que estabelece 

normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados (art. 

1.072, III, do novo CPC). Com a nova sistemática introduzida pelo Código de 

Processo Civil de 2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a 

pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98). A 

concessão da gratuidade depende de requerimento do interessado, 

podendo ser postulada na própria petição inicial, na contestação ou em 

momento posterior, por simples petição. Não há exigência de maiores 

formalidades, podendo o requerente afirmar, por seu procurador, a 

situação de hipossuficiência (art. 99, 'caput' e §1º). Ademais, conforme 

disposto no artigo 99, §3º, "presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Todavia, 

havendo dúvidas acerca da credibilidade da alegação de insuficiência de 

recursos, ou caso haja indícios de que a parte possui recursos para 

pagar as custas, o juiz pode indeferir o benefício, desde que oportunizada 

à parte a comprovação da sua situação de hipossuficiência. Nesse 

sentido, dispõe o art. 99, §2º, do Novo CPC: "Art. 99. (...) § 2º O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Como se 

vê, para a verificação da real necessidade de a parte ser beneficiada, a 

lei não dispõe de critérios objetivos, mas determina a avaliação da sua 

situação econômica, possibilitando ao juiz exigir comprovação da 

necessidade para conceder o benefício da gratuidade judiciária, nos 

casos em que houver elementos indiciários de que a parte postulante não 

faz jus à benesse. No caso, os documentos juntados pela parte autora 

evidencia, assim, o alegado estado de necessidade e, assim, possível o 

deferimento do benefício da gratuidade judiciária, nesse momento 

processual. Passo a análise do pedido inicial. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com petição 

devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). Ante o exposto, DEFIRO, pois, de 

plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência 

(custas e honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como 

quitada a obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já 

os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 28 de setembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001149-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DACIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001149-89.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: JOAO DACIO DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

Relata a parte autora, que por força de instrumento particular, concedeu a 

parte demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da 

dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o 

bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio 

de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

em questão. Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de 

liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação 

fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que 

poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da 

inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais 

para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos 

autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte 

demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte demandada para que 

em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (Novo CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

28 de setembro de 2.018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001162-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001162-88.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Relata a parte autora, que por força de 

instrumento particular, concedeu a parte demandada um empréstimo 

bancário, sendo entregue em garantia da dívida, por meio de alienação 

fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na inicial, porém, 

a parte requerida tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, 

pelo que foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial e/ou 

protesto do título. Assim, requereu a concessão de medida liminar que 

determine a busca e apreensão do bem em questão. Instruiu a inicial com 

documentos. DECIDO. A concessão de liminar em ação de busca e 

apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária pressupõe a 

prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada 

mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do 

§ 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da inicial e prova convergida 

aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da 

medida liminar pretendida pelo autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico 

que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a 

mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação do título. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar 

requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a parte autora ou 

com a pessoa indicada nos autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato 

contínuo, CITE-SE a parte demandada para apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte 

demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 

integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo CPC, art. 

art. 344). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 28 de setembro de 2.018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001162-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001134-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BRAGA (ADVOGADO(A))

CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001134-23.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA 

CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos 

etc. Da análise dos autos, verifico que o feito trata de ação movida em 

desfavor do Estado de Mato Grosso/MT, sendo competente a 2ª Vara 

desta Comarca. Ante o exposto, declino da competência destes autos 

para a 2ª Vara desta Comarca de Diamantino/MT. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências Diamantino/MT, 28 de 

setembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001185-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. M. (REQUERENTE)

D. M. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001185-34.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: FABIANO PEREIRA MILANEZI REQUERIDO: ELISANGELA DA 

SILVA GOMES Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que a Carta 

Precatória trata-se de alimentos, sendo competente a 2ª Vara desta 

Comarca. Ante o exposto, declino da competência destes autos para 2ª 

Vara desta Comarca de Diamantino/MT. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 28 de setembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1001140-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

VANDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001140-30.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: VANDA GOMES REQUERIDO: BUNGE ALIMENTOS S/A 

Vistos etc. Defiro a notificação como requerida. Proceda-se na forma do 

art. 729 do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 de setembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001231-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (RÉU)

JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO (RÉU)

ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS (RÉU)

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ISABELLA SANTOS RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001231-57.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ROSA MARIA 

SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS, ISABELLA SANTOS 

RIBEIRO, JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO, MARIA DO CARMO SANTOS 

RIBEIRO Vistos etc. Designo audiência de conciliação e mediação para o 

dia 10 de outubro de 2018, às 14:30 horas. Intimem-se as partes litigantes 

por meio de seus procuradores para comparecerem em audiência. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição 

entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, as partes demandadas deverão sair da 

audiência para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 9 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito em Subtituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000877-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação (ID15034163) no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000680-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BAPTISTA PAESE FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000680-77.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ARMANDO 

BAPTISTA PAESE FILHO Vistos etc. Frisa-se que somente em hipóteses 

extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelo 

endereço da parte devedora, junto à Receita Federal. Neste sentido, 

manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS 

PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. OBRIGAÇÃO DO AUTOR. 

PEDIDO DE CONSULTA NO SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO. I - É do 

exequente a incumbência de localizar e informar os bens do devedor 

capazes de satisfazer o débito. Não cabe ao judiciário efetuar buscas 

quando não comprovado que o Autor esgotou as possibilidades para a 

localização dos referidos bens; II - Agravo de Instrumento conhecido e 

i m p r o v i d o . ”  ( T J / A M  -  A I  4 0 0 0 2 4 4 4 8 2 0 1 5 8 0 4 0 0 0 0  A M 

4000244-48.2015.8.04.0000, Terceira Câmara Cível, Relator João de Jesus 

Abdala Simões, Julgamento:02/03/2015, Publicação:04/03/2015). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de busca de endereço pelo sistema INFOJUD. 

DEFIRO o pedido de buscas de endereço via BACENJUD. Aportando a 

busca, ciência à parte autora para manifestar-se em 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 17 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000554-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HUBER KROLING (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para que fique ciente da certidão do oficial de justiça (ID 15076873) e, 

querendo, se manifeste, no prazo 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MIRANDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para que fique ciente da certidão do oficial de justiça (ID 15052836 ), e, 

querendo, se manifeste, no prazo 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000876-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HUBER KROLING (RÉU)

F.H. KROLING - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para que fique ciente da certidão do oficial de justiça (ID 15369787), e, 

querendo, se manifeste, no prazo 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para que fique ciente da certidão do oficial de justiça (ID 15518232), e, 

querendo, se manifeste, no prazo 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000944-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARLOS QUEIROZ (EMBARGANTE)

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000944-94.2017.8.11.0005. 

EMBARGANTE: EUGENIO CARLOS QUEIROZ EMBARGADO: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, 

às 15:00 horas. As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de 

confesso (artigo 385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser 

qualificadas (artigo 450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) 

constituído(a) das partes litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), do dia, da hora e do local da audiência designada (art. 455, 

caput e § 1º, NCPC), ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo 

‘codex’. Conste a advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 

463, ambos do CPC de 2015. O depoimento prestado em juízo é 

considerado serviço público (art. 463, NCPC). Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000075-68.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA PAIXAO LTDA - ME (REQUERIDO)

TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)
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Luiz Jose dos Santos (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000075-68.2016.8.11.0005. 

REQUERENTE: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 

REQUERIDO: TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME, 

TRANSPORTADORA PAIXAO LTDA - ME, LUIZ JOSE DOS SANTOS Vistos 

etc. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 

de fevereiro de 2019, às 16:00 horas. As partes prestarão depoimento 

pessoal sob pena de confesso (artigo 385 caput e § 1º NCPC). As 

testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 450 caput NCPC), bem como 

o(a) procurador(a) constituído(a) das partes litigantes intimar ou informar 

a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da hora e do local da audiência 

designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), ressalvado os casos do § 4º do 

art. 455 do mesmo ‘codex’. Conste a advertência do § 5º, do art. 455 e a 

informação do art. 463, ambos do CPC de 2015. O depoimento prestado 

em juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC). Intimem-se as 

partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de setembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000148-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

JBS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAND BRASIL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. 

- EPP (RÉU)

EMBALAPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (RÉU)

EDISON PAVAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS MARCHETTI DE BELLIS MASCARETTI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

querendo apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000618-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA ALVES SANTOS (AUTOR(A))

WENDER JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR as partes, por seus advogados, para 

que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGLIUCO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para que fique ciente da certidão do oficial de justiça (15598754), e, 

querendo, se manifeste, no prazo 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97155 Nr: 186-06.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Soares Alvin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clube 18 de Setembro - SISPUND, Marcos 

Antonio Biliato, José Claudinei Espinola, Diocese de Diamantino, Clube São 

Bené

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Em análise minuciosa dos autos, verifico que município de Diamantino, 

manifestou seu interesse quanto à área objeto da discussão, sob o 

argumento do assinalado na cláusula no Estatuto do Clube 18 de 

Setembro, ora demandada, de que se extinto o clube o seu patrimônio 

reverterá em benefício da S.D.D. ou qualquer outra instituição em 

evidência, no campo social. Assim, o bem passou à condição de afetado à 

prestação de serviço social, em razão dos próprios interesses sociais do 

clube, retornando ao patrimônio do Município (fls. 123/138).

Portanto, demonstrado o interesse do Município de Diamantino na área 

objeto de usucapião, a competência é da Vara Especializada da Fazenda 

Pública.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR – DEMONSTRADO 

NOS AUTOS INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – NULIDADE 

ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - REMESSA DO AUTOS PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO POR UMA DAS VARAS DA FAZENDA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO - RECURSO PROVIDO. Tendo o Município 

manifestado interesse no litigio sob alegação de que a área em parte lhe 

pertence, deve o processo ser remetido para processamento e julgamento 

por uma das Varas da Fazenda Pública.” (Ap 112404/2017, Des. 

Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, J: 

29/05/2018, P: 05/06/2018).

Ante o exposto, encaminhe-se o feito à 2ª Vara desta Comarca, 

procedendo-se as baixas nas formalidades legais.

Via de consequência, cancelo a audiência designada para o dia 

26/09/2018, às 16:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122941 Nr: 4513-23.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA Corporate Solutions Seguros S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antur Tranportes Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:OAB/MT 21.588, José Carlos Van Cleef de Almeida Santos - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença.Defiro o pedido de levantamento dos valores em favor da parte 

credora.Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento do valor 

remanescente devido.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

n e c e s s á r i o . À s 

providências.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

2ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117958 Nr: 2376-68.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 INTIMAÇÃO do advogado indicado pelo acusado, Dr. Marcos Wagner 

Santana Vaz, OAB/MT nº 14.783, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Resposta à Acusação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43060 Nr: 3745-78.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Com 

de Saude e Ag. de Combate as Endemia, Valtenir Luiz Pereira, 

ADACSE/MT Ass. Dos Agentes Comintarios de Saude e Endemias do 

Estado de MT, Dinora Magalhaes Arcanjo de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT

 Código n. 43060

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Ramon De Oliveira 

Martins em face de Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias (mais réus), 

conforme consta à fl. 324.

Às fls. 353/356, adveio aos autos termo de acordo, oportunidade em que 

os acordantes requereram a sua homologação judicial.

Breve relato. Decido.

Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, 

uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, 

entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à 

extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 

resolução do mérito.

No caso em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente 

representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação 

se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal.

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo firmado 

pelas partes (fls. 353/356) para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Custas e despesas processuais pela parte executada, se houver.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Diamantino/MT, 20 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90433 Nr: 2733-87.2013.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MER, DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMDdS, JRdS, TQdO, MAM, CMdS, JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Mônica Larisse Alves Araújo - OAB:14.130, Ricardo 

Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Jheinne 

Nayara Bueno dos Santos - OAB:16.667/E, Jheinne Nayara Bueno 

dos Santos ( Estagiária) - OAB:16.667 - E

 DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85922 Nr: 1439-34.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Patrocinio de Lima

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

Ignácio Lopez de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:Mat.n°1662135

 DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119941 Nr: 3245-31.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseane da Silva Correa, Marco Antonio 

Ferreira, Luiz Felipe Nonato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 (...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

e CONDENO os réus ROSEANE DA SILVA CORREA, MARCO ANTONIO 

FERREIRA e LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA pela prática dos crimes 

descritos nos artigos 157, §3º, in fine, c/c artigo 61, II, “c” (...)ambos do 

Código Penal – (Fato 01); artigo 211 do Código Penal (Fato 02); e artigo 

244 – B da Lei Federal nº. 8.069/90, todos na forma do artigo 29, caput, e 

artigo 69 do Código Penal(...)Tendo em vista que a denunciada ROSEANE 

DA SILVA CORREA praticou os delitos capitulados nos artigos 157, §3º, in 

fine e 211, ambos do Código Penal, bem como o delito descrito no artigo 

244 – B do ECA, somando-se as penas impostas, passo a fixar a pena 

definitivamente em 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 

pagamento de 18 (dezoito) dias-multa(...)FIXO o regime prisional de início 

FECHADO(...)Tendo em vista que o denunciado MARCO ANTONIO 

FERREIRA praticou os delitos capitulados nos artigos art.157, §3º, in fine e 

211, ambos do Código Penal, bem como o delito descrito no artigo 244 – B 

do ECA,somando-se as penas impostas, passo a fixar a pena 

definitivamente em 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao 

pagamento de 18 (dezoito) dias-multa(...)FIXO o regime prisional de início 

FECHADO(...)Tendo em vista que o denunciado LUIZ FELIPE NONATO DA 

SILVA praticou os delitos capitulados nos artigos art. 157, §3º, in fine e 
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211, ambos do Código Penal, bem como o delito descrito no artigo 244 – B 

do ECA, somando-se as penas impostas, passo a fixar a pena 

definitivamente em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 

ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.(...)FIXO o regime 

prisional de início FECHADO (...) DAS DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o 

trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados(...) 

expeçam-se guia de execução penal definitiva;d) proceda-se ao 

recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária(...) P.R.I.CApós, 

arquivem-se os autos(...)Publique-se. Registre-se.Intime-se.Às 

providências.Diamantino,01 de outubro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93748 Nr: 1700-28.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ormond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kallita Suzan Alves Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciene e se manfieste no 

prazo de 05 dias, acerca da Certidão Negativa referente a citação por 

Carta Precatória de fls. 68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 4769 Nr: 529-08.1992.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sérgio de Sá Cavalcante Filho, Alcizéria 

da Silva Cavalcante, Orimar Cardoso, Alfonso Felizari Leite, RIOMINAS - 

Comércio de Combust., Lubrificantes e Peças Ltda, André Wirgues Neto, 

Hélio Floquet de Azevedo, Fátimo Trindade Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:, Lincon Barella 

- OAB:19267/MT, Norberto Ribeiro da Rocha - OAB:1035-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR LINCON BARELLA OAB/MT 19267, PARA 

QUE FIQUE CIENTE DA DECISÃO ABEIXO TRANSCRITA:DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAVistos, etc.Designo audiência de instrução e julgamento 

a ser realizada no dia 31 de outubro de 2018 às 14h00m.Nos termos do 

artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Advirto que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento. A inércia na realização da referida intimação 

importa desistência da inquirição da testemunha.A parte pode se 

comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, se a testemunha não 

comparecer, haverá presunção de que desistiu de sua 

inquirição.Intimem-se as partes por intermédio de seus advogados.

Já o requerido Orimar Cardoso deverá ser intimado por carta de intimação, 

a ser dirigida no último endereço informado nos autos, pois, nos termos do 

art. 274, parágrafo único do NCPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço”.Às providências.Diamantino/MT, 3 de julho de 

2018.RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93004 Nr: 1268-09.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 24 de setembro 2018, às 15h00min.

 Código n. 93004

Autos n. 1268-09.2014.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Judimar Orileu Pina.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia, o representante da 

Defensoria Pública, Dr. Moacir Gonçalves Neto e o denunciado, Judimar 

Orileu Pina.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das autoridades acima mencionadas. Realizou-se o 

interrogatório do réu. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Nomeio para o ato o Defensor Público, Dr. Moacir Gonçalves 

Neto. Oficie-se a Comarca de Nova Mutum/MT, prestando-lhes a 

informação da realização do interrogatório do réu. Abra-se vista as partes 

para apresentação das alegações finais, nos termos do artigo 403, §3º, 

do CPP. Às providências. Expeça-se o necessário. NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Moacir Gonçalves Neto

Defensor Público

(Nomeado para ato)

Judimar Orileu Pina

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99185 Nr: 1178-64.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 (...)III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte 

DECISÃO: Vistos, etc. Considerando a natureza do delito cuja pena mínima 

cominada é inferior a 2 (dois) anos, bem como os antecedentes do 

acusado, revelando que o (a) mesmo mantém sua primariedade, entendo 

pela viabilidade do benefício. Assim, presentes os demais requisitos que 

autorizam a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

lei 9.099/95, concedo a suspensão do processo pelo prazo de dois anos e 

acolho a proposta formulada pela representante do Ministério Público com 

fundamento no art. 89 da Lei 9.099/95, via de consequência, HOMOLOGO 

A SUSPENSÃO do processo movido contra DEJAIR DA SILVA BARROS, 

por dois anos, sendo que a acusada ficará sujeito ao período de prova, 

pelo prazo de 02 (dois) anos sob as seguintes condições: 1) não praticar 

nova infração penal; 2) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside 

por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização do juiz; 3) 

comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para 

informar e justificar suas atividades; 4) prestação pecuniária consistente 

no valor de 1/2 salário mínimo, o valor de R$ 478,00 (quatrocentos e 

setenta e oito reais), divido em duas vezes, a ser pago a cada dia 10 

(dez) de cada mês, iniciando o pagamento em outubro deste ano. Expirado 

o prazo sem revogação, que voltem os autos conclusos para que seja 

declarada extinta a punibilidade. Aguarde-se o presente feito em cartório 

para o cumprimento das condições legais. Às providências. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário”.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122080 Nr: 4146-96.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 24 de setembro de 2018, às 14h30min.

Código n. 122080

 Autos n. 4146-96.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Agson Dennys Ferreira Gonçalves da Silva.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia e o Advogado, Dr. 

Marcos Wagner Santana Vaz.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. O Ministério 

Público manifestou-se pela prova emprestada, bem como solicitou o prazo 

de 10 (dez) dias para busca ao endereço do denunciado.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Defiro o pedido de prova emprestada. Concedo ao Ministério 

Público o prazo de 10 (dias) para juntada do endereço do denunciado. 

Com a juntada, façam os autos conclusos para designação de audiência 

de continuação. Expeça-se o necessário. Às providências. NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103721 Nr: 3303-05.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinézio dos Anjos, Jamil Adão dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Considerando a natureza do delito cuja pena mínima cominada 

é inferior a 01 (um) ano, bem como os antecedentes dos acusados 

SINÉZIO DOS ANJOS e JAMIL ADÃO DOS ANJOS, revelando que os 

mesmos mantém sua primariedade, entendo pela viabilidade do benefício. 

Assim, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89 da lei 9.099/95, concedo a 

suspensão do processo pelo prazo de dois anos e acolho a proposta 

formulada pela representante do Ministério Público com fundamento no art. 

89 da Lei 9.099/95, via de consequência, HOMOLOGO A SUSPENSÃO do 

processo movido contra SINÉZIO DOS ANJOS e JAMIL ADÃO DOS 

ANJOS, por dois anos, sendo que os acusados ficarão sujeitos ao período 

de prova, pelo prazo de 02 (dois) anos sob as seguintes condições: 1) 

não praticar nova infração penal; 2) proibição de ausentar-se da Comarca 

onde reside por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização do 

juiz; 3) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para 

informar e justificar suas atividades; 4) prestação pecuniária consistente 

no valor de 1 salário mínimo a cada um dos denunciados, assim sendo o 

valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), divido em três 

parcelas iguais de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais) ao denunciado 

Jamil Adão dos Anjos e em quatro parcelas iguais de R$238,50 (duzentos 

e trinta e oito reais e cinquenta centavos) ao denunciado Senézio dos 

Anjos, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, iniciando o pagamento 

no mês de outubro deste ano. Expirado o prazo sem revogação, que 

voltem os autos conclusos para que seja declarada extinta a punibilidade 

dos denunciados. Aguarde-se o presente feito em cartório para o 

cumprimento das condições legais. Às providências. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário”. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101669 Nr: 2307-07.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 26 de setembro 2018, às 17h00min.

 Código n. 101669

Autos n. 2307-07.2015.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia, o Advogado, Dr. 

Fabricio Carvalho Santana, a testemunha Jectan Preley Rodrigues Barros 

da Silva e o denunciado Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades acima mencionadas. Realizou-se a oitiva da 

testemunha Jectan Preley Rodrigues Barros da Silva. Registre-se que as 

gravações observaram o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria 

Geral da Justiça. O Mistério Público insistiu na oitiva das testemunhas 

Elizan de Campos, Ruisdelaine Lopes Pereira e Jadson Mendes de Arruda, 

bem como requereu vista dos autos para, no prazo de 10 (dias), informar 

o endereço da testemunha Jadson Mendes de Arruda.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Defiro o pedido ministerial e concedo o prazo de 10 (dez) dias 

para juntada do endereço da testemunha Jadson Mendes de Arruda. 

Designo audiência de continuação para o dia 11 de março de 2019, às 

13hrs45min, para oitiva das testemunhas Elizan de Campos, Ruisdelaine 

Lopes Pereira e Jadson Mendes de Arruda e interrogatório do réu. 

Determino a condução coercitiva da testemunha Elizan de Campos. Às 

providências. Expeça-se o necessário. NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Fabricio Carvalho Santana

Advogado

Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98279 Nr: 739-53.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Lopes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 26 de setembro 2018, às 16h00min.

 Código n. 98279

Autos n. 739-53.2015.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Elson Lopes de Araújo.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia, o Advogado, Dr. Elizio 

Lemes de Figueiredo e a testemunha Joedir Ferreira Arruda.
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II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades acima mencionadas. Realizou-se a oitiva da 

testemunha Joedir Ferreira Arruda. Registre-se que as gravações 

observaram o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da 

Justiça. O Advogado requereu o prazo de 05 (cinco) dias para 

manifestar-se.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Ante a ausência do denunciado, decreto a revelia, nos termos 

do art. 367, do Código de Processo Penal. Abra-se vista ao Advogado 

para que se manifeste no prazo de 05 (dias), decorrido o prazo, sem 

manifestação, abra-se vista as partes para apresentação das alegações 

finais. Com a manifestação, façam os autos conclusos. Às providências. 

Expeça-se o necessário. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Elizio Lemes de Figueiredo

 Advogado

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1000105-69.2017.8.11.0005.

ESPÉCIE: AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA

PARTE REQUERENTE: ROSELI GOBATO

 PARTE REQUERIDA: RAFAEL NARCIZO ALBINO

INTIMANDO(A, S): RAFAEL NARCIZO ALBINO (brasileiro, natural de 

Xanxerê/SC)

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos bem 

como a recolher as custas processuais a que foi CONDENADO NO 

IMPORTE DE R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)

 SENTENÇA: Vistos, etc. Trata-se de ação de alimentos c/c guarda 

proposta por E. V. G. A., representado por sua genitora ROSELI GOBATO, 

em face de RAFAEL NARCISO ALBINO, todos qualificados nos autos. 

Consta da exordial que o requerente é fruto do relacionamento havido 

entre a Sra. Roseli Gobato e o requerido. (....) Devidamente citado (Id. 

4984375), o requerido não compareceu na audiência de mediação, 

tampouco apresentou contestação. Por fim, manifestação da parte autora 

pugnando pela decretação dos efeitos da revelia em face do requerido, 

bem como o julgamento antecipado da lide (Id. n. 9418045). O 

representante do Ministério Público manifestou-se pela total procedência 

da demanda (Id. n. 11052535). Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. (....) Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar RAFAEL 

NARCISO ALBINO ao pagamento de alimentos em favor de EDUARDO 

VINICIUS GOBATTO ALBINO, na importância de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e 

seis reais e vinte centavos) mensais, mais 50% de despesas 

extraordinárias a partir da citação, a serem pagos até o dia 10 de cada 

mês, mediante depósito/transferência para a conta bancária indicada na 

inicial, qual seja: conta poupança n, 6492-9, agência 748, Cooperativa 

Sicredi, titular Roseli Gobato. Concedo a guarda definitiva do infante 

E.V.G.A. à genitora ROSELI GOBATO. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC).Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de junho de 2018. (A) RAUL LARA LEITE - 

Juiz de Direito . Eu, Heloisa Siqueira , digitei. Diamantino, 28 de setembro de 

2018.(A) Patricia Ferreira Vargas –Gestora Judiciário

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 116816 Nr: 1702-90.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo de Fátima Rodrigues Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 INTIMAÇÃO

INTIMAR o procurador WIRAN DA SILVA que os autos encontra-se na 

Secretaria para apresentar alegações no prazo legal

Diamantino - MT, 30 de setembro de 2018.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001067-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZA VANESSA MACHADO REGIS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001067-58.2018.8.11.0005. REQUERENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA 

- ME REQUERIDO: LAIZA VANESSA MACHADO REGIS LOPES Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se a 

Comarca de origem, com nossas homenagens e as baixas de estilo. Às 

providências. Diamantino, 28 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001107-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NUCLEO-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001107-40.2018.8.11.0005. REQUERENTE: NUCLEO-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME REQUERIDO: ACASSIO 

MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de origem, com 

nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. Diamantino, 

01 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

ODACY PEDROSO DE BARROS NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 14/11/2018 às 09hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVERALDO BENEDITO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 
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Conciliação para o dia 14/11/2018 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

JOSE VITORIO MURIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. LEANDRO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 08hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001082-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

ABEL ANTUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (RÉU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 11hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAIS LAINE BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

HAMILTON BANDEIRA ALENCAR JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000504-64.2018.8.11.0005. REQUERENTE: HAMILTON BANDEIRA 

ALENCAR JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-66.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA ANDRELINA DE MAGALHAES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010442-66.2015.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIANA ANDRELINA DE 

MAGALHAES CAMPOS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. 1 – Verifica-se que mesmo intimado para 

manifestar-se quanto ao pagamento comprovado nos autos o patrono da 

parte autora manteve-se inerte. 2 – Assim, libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente, na conta indicada na 

certidão de id. 15623536. 3 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 4 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 5 – P.I.C. Diamantino, 28 de setembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-59.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010048-59.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JORGE AQUINO CONCEICAO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1 – Tendo em vista a inércia 

da parte executada, libere-se o valor bloqueado nos autos mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 28 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001292-15.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JORGE AQUINO CONCEICAO 

REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos, etc. 

1 – Liberem-se os valores depositados nos autos mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 28 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO NEGRIJO VELOZO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000784-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANIZIO MARTINS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: EDUARDO NEGRIJO VELOZO EIRELI - EPP Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 01 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213392 Nr: 5693-41.2018.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALDERI TIRLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVI MOROZ - OAB:3300/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, julgo procedente o pedido, com ressalvas de direito de 

terceiros, e determino o assento do óbito de Otacílio Tirloni, conforme os 

dados constantes do processo e acima descritos.Expeça-se o 

competente mandado, devendo a serventia remeter a este Juízo uma via 

da certidão do registro. Após, adotas as providências necessárias, 

arquive-se.Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 01 de outubro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215706 Nr: 6862-63.2018.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELINO DA CRUZ SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6862-63.2018.811.0037- Código 215706

Restauração de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Restauração de Registro Civil proposta por Valdelino 

da Cruz Santiago.

O processo foi originariamente distribuído à 3ª Vara Cível desta Comarca, 

oportunidade que a Juíza de Direito titular declinou a competência para o 

Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para a devida redistribuição.

Primavera do Leste, 01 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215603 Nr: 6806-30.2018.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6806-30.2018.811.0037- Código 215603

Retificação de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Cristiane 

Ferreira.

O processo foi originariamente distribuído à 3ª Vara Cível desta Comarca, 

oportunidade que a Juíza de Direito titular declinou a competência para o 

Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para a devida redistribuição.

Primavera do Leste, 01 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215684 Nr: 6854-86.2018.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBINALDO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:12.726 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6854-86.2018.811.0037- Código 215684

Retificação de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Jobinaldo 

Assunção da Silva.

O processo foi originariamente distribuído à 3ª Vara Cível desta Comarca, 

oportunidade que a Juíza de Direito titular declinou a competência para o 

Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para a devida redistribuição.

Primavera do Leste, 01 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215604 Nr: 6807-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MORAIS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 6807-15.2018.811.0037- Código 215604

Retificação de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Oscar 

Morais da Cruz.

O processo foi originariamente distribuído à 3ª Vara Cível desta Comarca, 

oportunidade que a Juíza de Direito titular declinou a competência para o 

Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para a devida redistribuição.

Primavera do Leste, 01 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001792-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. S. (AUTOR(A))

L. D. B. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. M. (RÉU)

L. C. N. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar as partes para manifestar sobre o relatório de estudo psicossocial 

sob ID 15664925 e 15664924 no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003485-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMILIA BORGES BRIZOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOMELEILES FERREIRA SOUZA (INVENTARIADO)

 

Intimar a parte autora para manifestar acerca das considerações feitas 

pela PGE através da petição inclusa sob o ID 12569056 no prazo de 5 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111007 Nr: 1355-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGG, CGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB, AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - OAB:17649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Intimo a parte Cristiane Gomes Garcia através de seus advogados Farouk 

Naufal OAB 2371/MT e Victor Oliveira de Lima OAB 17649/O,para recolher 

a diligência para cumprimento de Carta Precatória, no Juizo de 

Poxoréu-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 16448 Nr: 1660-04.2001.811.0037

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 “Vistos etc. Considerando que as partes celebraram acordo extrajudicial 

quanto ao objeto do presente cumprimento de sentença, tendo 

colacionado aos autos escritura pública de compra e venda, em que o 

executado adquire o direito da exequente sobre o bem anteriormente 

partilhado, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Isento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face a 

gratuidade da Justiça. Publicada e registrada no sistema. Transitada em 

julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 197753 Nr: 7653-66.2017.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA BARBOSA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOSA VILELA, INDIÁRIA VILELA 

CASTRO, JUDITH BARBOSA VILELA, SEBASTIÃO BARBOSA VILELA, 

IRACEMA FRANCISCA PEREIRA, DANILO PEREIRA VILELA, INÁCIO 

CAMILO RUARO, LÉIA FERREIRA DE ABREU VILELA, MARCELO RUARO, 

VALDIVINO BARBOSA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Vistos etc.

Diante do parecer de f. 99 e tendo em vista a juntada dos documentos de 

f. 380/381 dos autos código 141587, manifeste-se novamente o Ministério 

Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176758 Nr: 8920-10.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSDS, GFSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Considerando o resultado do EXAME DE DNA juntado às fls. 44/47 

constando que o requerido NÃO É O PAI BIOLÓGICO DO MENOR, 

impulsiono os autos com vista às partes para manifestação. Primeiramente 

ao requerido, em seguida ao d. Defensor Público em defesa da parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121138 Nr: 3634-56.2013.811.0037

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHOSEF CARNEIRO, MARINEIDE PRUDENTE ALMEIDA, 

LENIR PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16915/MT, CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB:23.929, 

Franciele de Oliveira Rahmeier - OAB:OAB/MT 24.056, ROSANA 

ESTEVES MONTEIRO - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, SANDRO 

ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando o pedido de desarquivamento, encaminho os autos a parte 

Autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de retorno dos autos ao desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 15456 Nr: 933-45.2001.811.0037

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDO, MLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE MORAIS PINTO 

JUNIOR - OAB:3652-A MT, ROSA MARIA POZZER ROTILI - 

OAB:MT/14.441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de desarquivamento, encaminho os autos para os 

advogados da parte autora, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 5639-22.2011.811.0037 106572

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento-Processo de Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SIDINEIS SEVERINO PARTE

 RÉQUERIDA: ILENI TEREZINHA MARI

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerente: Sidineis Severino, Cpf: 

94613770963, Rg: 6.908.629 SSP PE Filiação: Jair Severino e Maria 

Catarina Severino -Documento, data de nascimento: 07-06-1969, 

brasileiro(a), natural de Terra boa-PR, casado(a), motorista, Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do Requerente: Sidineis Severino, 

Cpf: 94613770963, Rg: 6.908.629 SSP PE Filiação: Jair Severino e Maria 

Catarina Severino -Documento, data de nascimento: 07-06-1969, 

brasileiro(a), natural de Terra boa-PR, casado(a), motorista, para 

saneamento do vício, mediante constituição de novo causídico, em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 76, 

§1º, I, do Código de Processo Civil.

DECISÃO-DESPACHO: Vistos em correição permanente.Verificada a 

irregularidade da representação da parte (fls.247), suspendo o curso 

processual e determino a intimação do autor para saneamento do vício, 

mediante constituição de novo causídico, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se. 

DESPACHO:Processo nº 5639-22.2011.811.0037 (Código 106572) Ação 

de Cobrança Requerente: Sidneis Severino Requerida: Ileni Terezinha Mari 

Vistos etc.Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se por 

edital. Expirado o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se com urgência (CNJ 

– META 2). Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira-Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.Primavera do Leste - 

MT, 1 de outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas-Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001767-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BORGES BRIZOLA (AUTOR(A))

K. B. D. S. (AUTOR(A))

E. B. D. S. (AUTOR(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000106-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN RODRIGUES KURATA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ID 10336000.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004080-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO (ADVOGADO(A))

MANOEL DANIEL ALVES CIRILO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JULIETA ZASSO (REQUERIDO)

VICTORIA CAROLINA ZASSO (REQUERIDO)

LUIS CARLOS CONEJO (ADVOGADO(A))

D. L. Z. (REQUERIDO)

ELZA FERNANDES BARBOSA (REQUERIDO)

ANTONIO ROGERIO ZASSO FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SAE MANIFESTAR SOBRE A 

PETIÇÃO DO ID 11032839 E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003188-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (DEPRECADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (DEPRECADO)

 

INTIMI A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO DO ID 10476739.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002638-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ID 10480313.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000975-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

DOUGLAS ALVES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FERNANDES FEITOSA (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA QUE RETORNOU SEM EXITO NA CITAÇÃO 

CONFORME ID 10769099.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000247-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARONE DE OLIVEIRA - ME (DEPRECADO)
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INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O 

MANDADO DO ID 11074411.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001629-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA BARBIERI ZANATTA (AUTOR(A))

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DUZSINSKI (RÉU)

ENIO JOSE MARION (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDENCIA QUE RETORNOU, CONFORME ID 10769845.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000527-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESNI DA SILVA NETO (REQUERENTE)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO HUMBERTO PRADO (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR MIEZERSKI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALVARO ANTONIO ALLAGE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000527-45.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (193). 

Parte Autora: REQUERENTE: FLORESNI DA SILVA NETO Parte Ré: 

REQUERIDO: PAULO CESAR MIEZERSKI PRIMAVERA DO LESTE, 01 de 

outubro de 2017. Senhor(a): ÁLVARO ANTONIO ALLAGE Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PERITO JUDICIAL, para 

informar sobre a efetiva realização da perícia, data e horário, em 10 (dez) 

dias. Despacho/Decisão: Vistos em correição. Intime-se o perito judicial 

para informar sobre a efetiva realização da perícia, data e horário, em 10 

(dez) dias. Certifique-se quanto ao cumprimento do disposto no artigo 474 

do Código de Processo Civil. Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Atenciosamente, INES SCHUSTER KONZEN Técnico (a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTA ANTUNES MACHADO (EXEQUENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

CARLOS LUIZ POLLI (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ID 11250709.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006464-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

MARA LUCIA PIERDONA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCI JOSE COELHO (RÉU)

ILDA CANABARRA BASTOS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR A O PAGAMENTO 

DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, COMPROVANDO O DEPÓSITO 

NOS AUTOS. BEM COMO INTIMO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME 

DECISÃO A  S E G U I R  T R A N S C R I T A :  " P r o c e s s o  n º 

1006464-02.2018.8.11.0037 Ação de Reintegração de Posse Requerente: 

Mara Lucia Pierdoná Requeridos: Merci José Coelho e Ilda Canabarra 

Bastos Vistos etc. Não há nos autos elementos probatórios suficientes 

para a concessão, de plano, do mandado de reintegração de posse. 

Portanto, designo audiência de justificação prévia para a data de 31 de 

outubro de 2018, às 15h00min (CPC, art. 562). Citem-se os réus para 

comparecerem à audiência designada, com a advertência expressa de 

que o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (CPC, art.564, parágrafo único), bem como 

que, se não contestarem a ação, serão considerados revéis e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(CPC, art.344). Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo 

causídico, inclusive para trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. Primavera 

do Leste (MT), 28 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito"

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005905-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA BABACU LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

AMADO FRANCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Intimo a parte requerente para informar 

nos autos o endereço completo da testemunha a ser ouvida pelo juízo, 

bem como para comprovar nos autos o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça. PRIMAVERA DO LESTE, 1 de outubro de 2018 ESIO MARTINS 

DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006345-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

NEUZA DE JESUS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006345-41.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NEUZA DE JESUS FERREIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em 

correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 
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dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006354-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006354-03.2018.8.11.0037. AUTOR(A): FERNANDA MARIA DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 
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órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006357-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DENER SEVERO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006357-55.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DENER SEVERO DE SOUZA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006419-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

TARCISIO BASSI ALBINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006419-95.2018.8.11.0037. AUTOR(A): TARCISIO BASSI ALBINO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 
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moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006418-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI WASMANN ZUKOVSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006418-13.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VANDERLEI WASMANN 

ZUKOVSKI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 190 de 871



pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006421-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADONALTO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006421-65.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ADONALTO GOMES DA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em 

correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006461-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR DA COSTA SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006461-47.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO VICTOR DA COSTA 

SALES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

SIDINEI LUIS SAUERESSIG (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em face do AR referente a citação do ID 12060220, não ter retornado 

renova-se a citação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006077-84.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ALICIO MASSAN, ANA LUIZA DA 

SILVA MASSAN RÉU: JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS Vistos em 

correição. O autor Alicio Massan tem como atividade profissional a 

engenharia agronômica, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade 

para pagar as despesas do processo sem prejuízo da própria 

manutenção. A autora Ana Luiza da Silva Massan, recebe proventos na 

importância liquida mensal de R$ 6.544,07 (seis mil quinhentos e quarenta 

e quatro reais e sete centavos). Além disso, relatam a alienação de 

imóveis pela importância de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais), bem como declararam a titularidade de outros imóveis consoante 

declaração de imposto de renda (Id 15124417). Destarte, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade e inexistindo justificativa idônea para o 

recolhimento ao final, intime-se a parte autora para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Processo nº 1000585-82.2016.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação 

Judicial Requerente: Everaldo Pozzebon & Cia Ltda. - EPP Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta pela empresa 

Everaldo Pozzebon & Cia Ltda. – EPP, CNPJ 09.530.698/0001-21, 

regularmente qualificada nos autos em epígrafe. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação sobre os seguintes pedidos: I – 

Dispensa de certidão para fins de contratação com o Poder Público A 

recuperanda postula, além da homologação do plano de recuperação 

judicial, pela dispensa de apresentação de certidões negativas de 

situação jurídica (recuperação judicial), a fim de viabilizar a contratação 

com o Poder Público. Embora seja crível a arguição de pertinência na 

contratação para maximização de lucros, e consequente condição para 

superação da crise, é necessário consignar que a Lei recuperacional 

impede as dispensas de certidões respectivas em seu artigo 52, inciso II, 

in verbis: “Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta 

Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo 

ato: II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas 

para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com 

o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei”; Grifei Em 

consonância com a disposição recuperacional, é cediço que a Lei nº 

8.666/93 (Lei de Licitações) exige a certidão negativa de recuperação 

judicial como requisito para prosseguimento ou habilitação em certame. A 

razão de ser da exigência legal não poderia ser outra: conferir proteção 

ao Poder Público na contratação com o particular. Nas lições de Francisco 

S. de Souza Junior e Antônio Sérgio A. Moraes Pitombo, a contratação 

com o Poder Público, qualquer que seja o procedimento adotado nos 

termos de legislação própria, tem fundamento no fato de que, usualmente, 

os contratos serão de longo prazo, de execução continuada ou diferida. O 

risco inerente a tais contratos não deve ser agravado mediante a 

admissão de o contratante particular ser sociedade cuja existência, a 

continuidade, é, sabidamente, incerta. Não se trata, no caso de pedido de 

recuperação, de risco ordinário, e sim dos efeitos negativos da 

concretização de tal risco. Assim, apresentado o pedido de recuperação 

judicial, que pode, ou não, ser deferido, a prudência sugere eliminar 

potenciais interessados que já experimentem dificuldades 

reconhecidas[1]. Portanto, a dispensa pretendida não encontra ambiente 

favorável na legislação de regência, máxime quando as especificações do 

certame (edital, dimensão, natureza etc.) não foram informados ao juízo, 

de modo a viabilizar eventual posicionamento diverso. Assim, indefiro o 

pedido respectivo. II – Da insurgência do credor Banco do Brasil Insurge o 

credor Banco do Brasil S/A contra a realização da assembleia geral de 

credores, em sua segunda convocação, quanto à deliberação da 

administradora judicial pelo impedimento do credor em participar do ato, 

sob a alegação de intempestividade na apresentação dos documentos de 

representação e irregularidade na documentação apresentada. Ocorre 

que a assembleia geral, em sua 2ª convocação, ocorreu em 28.02.2018, 

vindo o credor a apresentar o requerimento em 16.05.2018, extrapolando 

qualquer prazo razoável para se registrar a insurgência. Este é o cerne da 

questão: o ato ocorreu em fevereiro/2018, vindo a parte a protocolar o 

pedido de nulidade em maio/2018. Embora inexista prazo específico para a 

situação controversa, a insurgência protocolada 3 (três) meses após o 

ato extrapola qualquer senso de tempestividade, máxime no âmbito 

recuperacional, cujo tempo é o elemento crucial na relação processual. Em 

verdade, reconhecer a tempestividade do pedido compromete todos os 

postulados processuais da celeridade, cooperação e boa-fé. Destarte, 

não conheço do pedido e delibero pela manutenção do ato assemblear. III – 

Da homologação do Plano de Recuperação Judicial Havendo objeção ao 

plano de recuperação judicial convocou-se assembleia geral de credores 

para deliberação, nos moldes do artigo 56 da Lei nº 11.101/05. Realizada a 

assembleia, os credores aprovaram o plano, inclusive com as alterações 

propostas, conforme ata inclusa (Num.11987814). Nesse sentido, 

importante ressaltar que inobstante a regra de prevalência das 

deliberações assembleares, pautadas em aspectos negociais do plano de 

recuperação judicial, há, no caso dos autos, questão relevante que exige 

controle judicial. Embora as partes tenham formalizado ajuste sobre 

questão estratégica para o cumprimento das obrigações novadas, 

especificamente na segunda parte da premissa 7 (sete), que consigna 

que a circunstância de descumprimento do plano não acarretar a falência, 

evidente que o ajuste extrapola, nesse ponto, os limites da lei. Isso porque, 

nos temos do § 1o do artigo 61 da Lei nº 11.101/05, durante o período 

estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer 

obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em 

falência, nos termos do art. 73 da Lei de Recuperação e Falência. Logo, 

não podem as partes transigir em relação a normas cogentes, de sorte a 

comprometer o equilíbrio do sistema normativo vigente. Como bem 

ressaltado pela Ministra Nancy Andrighi, “A assembleia de credores é 

soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. 

Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de 

validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a 

controle judicial” (REsp nº 1.314.209-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

22.05.2012). Como destacado no acórdão, “a vontade dos credores, ao 

aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei” [2]. Portanto, 

impertinente a manutenção da cláusula citada. Superadas as análises de 

legalidade supra, imperiosa a verificação da viabilidade de homologação 

do plano. Tendo em vista a alteração da composição do quadro de 

credores, com exclusão do único credor presente representante da 

classe garantia real, a votação ocorreu exclusivamente entre os credores 

das classes trabalhista e quirografária (art. 41, I e III, Lei nº 11.101/05), 

com aprovação, nos moldes do artigo 45 da Lei 11.101/05. Nessa senda, 

verificado o cumprimento dos requisitos legais, conforme ata inclusa 

(Num.11987814), resta pertinente a homologação do plano, no que tange 

aos requisitos de votação e tratamento dos credores. Como também é de 
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rigor, nos moldes do artigo 57 da Lei de Recuperação e Falência, 

aprovado o plano em assembleia geral de credores, o devedor 

apresentará certidões de débito tributário, nos termos dos artigos 151, 205 

e 206 da Lei nº 5.172/66. Tal exigência foi efetivamente cumprida mediante 

juntada das certidões positivas, com efeitos de certidão negativa 

(Num.12483175; 12483175). Por fim, no que concerne aos requisitos 

extrínsecos, vislumbra-se, na relevância social da atividade empresarial – 

natureza econômica, de criação e à circulação de riquezas – razão 

bastante para sua manutenção. Mesmo diante do advento de crise 

econômica, a importância social da empresa admite que sejam tomadas 

providências onerosas para a preservação da atividade. Como 

brilhantemente disposto no artigo 47 da Lei nº 11.101/05, a recuperação 

judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. O atendimento a esse objetivo exige 

considerável contraprestação, assumida, em um primeiro momento, pelos 

próprios credores. Não há dúvidas que a viabilidade de qualquer plano de 

recuperação judicial exige o reescalonamento dos créditos e a 

prorrogação do seu pagamento (ônus manifesto). Todavia, é necessário 

reconhecer que a atividade econômica exercida pelos credores será 

atingida, de uma forma ou de outra, pelos prejuízos decorrentes da crise 

econômica que originaram o procedimento judicial. Assim, temos que 

concordar que, cenário outro, impingiria prejuízo ainda maior aos credores 

(falência, com manifesta incapacidade financeira para liquidação da 

totalidade dos débitos). Nas lições de Fábio Ulhoa: “A reorganização de 

atividades econômicas é custosa. Alguém há de pagar pela recuperação, 

seja na forma de investimentos no negócio em crise, seja na de perdas 

parciais ou totais de crédito. Em última análise, como os principais agentes 

econômicos acabam repassando aos seus respectivos preços as taxas 

de riscos associados à recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, o 

ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na sociedade 

brasileira como um todo. O crédito bancário e os produtos e serviços 

oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e 

preços se destina a socializar os efeitos da recuperação das empresas”.

[3] Com tais ponderações, tem-se que o plano de recuperação 

apresentado merece a homologação judicial, notadamente quando 

aprovado em assembleia geral de credores. Pelo exposto, inexistindo 

circunstância que inviabilize o provimento judicial, homologo o plano de 

recuperação judicial, ressalvadas as questões delineadas no presente 

decisum, bem como a eventual alteração de crédito decorrente do 

julgamento das impugnações e, via de consequência, concedo a 

recuperação judicial à empresa Eceraldo Pozzebon & Cia Ltda – EPP. Nos 

termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/05, constitui a presente decisão título 

executivo judicial suficiente para a novação recuperacional dos créditos 

emitidos em desfavor da recuperanda e arrolados na inicial e no plano de 

recuperação, à exceção daqueles elencados pelo artigo 49 da citada Lei, 

fixando-se a data da publicação da presente decisão como início do prazo 

para execução do plano de recuperação. Por imposição do artigo 50, §1º, 

da Lei nº 11.101/05, caso exista dação em pagamento indicada no plano 

de recuperação judicial, tal dependerá de expressa anuência do credor 

que tenha o bem como garantia de dívida. Em observância ao artigo 66 da 

já citada legislação, mantém-se a proibição de alienação ou oneração, pela 

recuperanda, de seu ativo permanente, sem autorização judicial, 

ressalvados os casos expressamente previstos no plano de recuperação 

judicial. A recuperanda permanecerá em cumprimento de todas as 

obrigações previstas no plano que se vencerem até dois (02) anos da 

presente decisão, sob pena de convolar-se o benefício em falência, 

reconstituindo-se os direitos e as garantias nas condições originalmente 

contratadas (art.61 da Lei nº 11.101/05). Intime-se o Ministério Público, as 

Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, bem como os 

Cartórios de Protesto e os Juízos Cíveis e Trabalhistas das Comarcas 

circunvizinhas. Oficie-se à Junta Comercial deste Estado de Mato Grosso 

para que promova a anotação da recuperação judicial no registro 

correspondente. Consigno, ainda, que caberá a Administradora Judicial a 

continuidade dos trabalhos, fiscalizando as atividades da recuperanda e 

apresentando relatório, inclusive sobre a execução do plano (art.22, II, 

alínea “a”, da Lei nº 11.101/05). Cumpridas as obrigações pela 

recuperanda no prazo previsto, conclusos para fins do disposto no artigo 

63 da lei nº 11.101/05, devendo a Administradora Judicial formalizar 

previamente o relatório respectivo. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de 

setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] SOUZA 

JUNIOR, Francisco S. de e MORAES PITOMBO, Antônio Sérgio A. 

Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2. Ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.258-9. [2] REsp nº 1.314.209-SP, rel. 

Min. Nancy Andrighi, j. 22.05.2012. [3] COELHO. Fábio Ulhoa. Comentários 

à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 11ª Ed. ver. atual.
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Processo nº 1000585-82.2016.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação 

Judicial Requerente: Everaldo Pozzebon & Cia Ltda. - EPP Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta pela empresa 

Everaldo Pozzebon & Cia Ltda. – EPP, CNPJ 09.530.698/0001-21, 

regularmente qualificada nos autos em epígrafe. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação sobre os seguintes pedidos: I – 

Dispensa de certidão para fins de contratação com o Poder Público A 

recuperanda postula, além da homologação do plano de recuperação 

judicial, pela dispensa de apresentação de certidões negativas de 

situação jurídica (recuperação judicial), a fim de viabilizar a contratação 

com o Poder Público. Embora seja crível a arguição de pertinência na 

contratação para maximização de lucros, e consequente condição para 

superação da crise, é necessário consignar que a Lei recuperacional 

impede as dispensas de certidões respectivas em seu artigo 52, inciso II, 
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in verbis: “Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta 

Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo 

ato: II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas 

para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com 

o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei”; Grifei Em 

consonância com a disposição recuperacional, é cediço que a Lei nº 

8.666/93 (Lei de Licitações) exige a certidão negativa de recuperação 

judicial como requisito para prosseguimento ou habilitação em certame. A 

razão de ser da exigência legal não poderia ser outra: conferir proteção 

ao Poder Público na contratação com o particular. Nas lições de Francisco 

S. de Souza Junior e Antônio Sérgio A. Moraes Pitombo, a contratação 

com o Poder Público, qualquer que seja o procedimento adotado nos 

termos de legislação própria, tem fundamento no fato de que, usualmente, 

os contratos serão de longo prazo, de execução continuada ou diferida. O 

risco inerente a tais contratos não deve ser agravado mediante a 

admissão de o contratante particular ser sociedade cuja existência, a 

continuidade, é, sabidamente, incerta. Não se trata, no caso de pedido de 

recuperação, de risco ordinário, e sim dos efeitos negativos da 

concretização de tal risco. Assim, apresentado o pedido de recuperação 

judicial, que pode, ou não, ser deferido, a prudência sugere eliminar 

potenciais interessados que já experimentem dificuldades 

reconhecidas[1]. Portanto, a dispensa pretendida não encontra ambiente 

favorável na legislação de regência, máxime quando as especificações do 

certame (edital, dimensão, natureza etc.) não foram informados ao juízo, 

de modo a viabilizar eventual posicionamento diverso. Assim, indefiro o 

pedido respectivo. II – Da insurgência do credor Banco do Brasil Insurge o 

credor Banco do Brasil S/A contra a realização da assembleia geral de 

credores, em sua segunda convocação, quanto à deliberação da 

administradora judicial pelo impedimento do credor em participar do ato, 

sob a alegação de intempestividade na apresentação dos documentos de 

representação e irregularidade na documentação apresentada. Ocorre 

que a assembleia geral, em sua 2ª convocação, ocorreu em 28.02.2018, 

vindo o credor a apresentar o requerimento em 16.05.2018, extrapolando 

qualquer prazo razoável para se registrar a insurgência. Este é o cerne da 

questão: o ato ocorreu em fevereiro/2018, vindo a parte a protocolar o 

pedido de nulidade em maio/2018. Embora inexista prazo específico para a 

situação controversa, a insurgência protocolada 3 (três) meses após o 

ato extrapola qualquer senso de tempestividade, máxime no âmbito 

recuperacional, cujo tempo é o elemento crucial na relação processual. Em 

verdade, reconhecer a tempestividade do pedido compromete todos os 

postulados processuais da celeridade, cooperação e boa-fé. Destarte, 

não conheço do pedido e delibero pela manutenção do ato assemblear. III – 

Da homologação do Plano de Recuperação Judicial Havendo objeção ao 

plano de recuperação judicial convocou-se assembleia geral de credores 

para deliberação, nos moldes do artigo 56 da Lei nº 11.101/05. Realizada a 

assembleia, os credores aprovaram o plano, inclusive com as alterações 

propostas, conforme ata inclusa (Num.11987814). Nesse sentido, 

importante ressaltar que inobstante a regra de prevalência das 

deliberações assembleares, pautadas em aspectos negociais do plano de 

recuperação judicial, há, no caso dos autos, questão relevante que exige 

controle judicial. Embora as partes tenham formalizado ajuste sobre 

questão estratégica para o cumprimento das obrigações novadas, 

especificamente na segunda parte da premissa 7 (sete), que consigna 

que a circunstância de descumprimento do plano não acarretar a falência, 

evidente que o ajuste extrapola, nesse ponto, os limites da lei. Isso porque, 

nos temos do § 1o do artigo 61 da Lei nº 11.101/05, durante o período 

estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer 

obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em 

falência, nos termos do art. 73 da Lei de Recuperação e Falência. Logo, 

não podem as partes transigir em relação a normas cogentes, de sorte a 

comprometer o equilíbrio do sistema normativo vigente. Como bem 

ressaltado pela Ministra Nancy Andrighi, “A assembleia de credores é 

soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. 

Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de 

validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a 

controle judicial” (REsp nº 1.314.209-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

22.05.2012). Como destacado no acórdão, “a vontade dos credores, ao 

aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei” [2]. Portanto, 

impertinente a manutenção da cláusula citada. Superadas as análises de 

legalidade supra, imperiosa a verificação da viabilidade de homologação 

do plano. Tendo em vista a alteração da composição do quadro de 

credores, com exclusão do único credor presente representante da 

classe garantia real, a votação ocorreu exclusivamente entre os credores 

das classes trabalhista e quirografária (art. 41, I e III, Lei nº 11.101/05), 

com aprovação, nos moldes do artigo 45 da Lei 11.101/05. Nessa senda, 

verificado o cumprimento dos requisitos legais, conforme ata inclusa 

(Num.11987814), resta pertinente a homologação do plano, no que tange 

aos requisitos de votação e tratamento dos credores. Como também é de 

rigor, nos moldes do artigo 57 da Lei de Recuperação e Falência, 

aprovado o plano em assembleia geral de credores, o devedor 

apresentará certidões de débito tributário, nos termos dos artigos 151, 205 

e 206 da Lei nº 5.172/66. Tal exigência foi efetivamente cumprida mediante 

juntada das certidões positivas, com efeitos de certidão negativa 

(Num.12483175; 12483175). Por fim, no que concerne aos requisitos 

extrínsecos, vislumbra-se, na relevância social da atividade empresarial – 

natureza econômica, de criação e à circulação de riquezas – razão 

bastante para sua manutenção. Mesmo diante do advento de crise 

econômica, a importância social da empresa admite que sejam tomadas 

providências onerosas para a preservação da atividade. Como 

brilhantemente disposto no artigo 47 da Lei nº 11.101/05, a recuperação 

judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. O atendimento a esse objetivo exige 

considerável contraprestação, assumida, em um primeiro momento, pelos 

próprios credores. Não há dúvidas que a viabilidade de qualquer plano de 

recuperação judicial exige o reescalonamento dos créditos e a 

prorrogação do seu pagamento (ônus manifesto). Todavia, é necessário 

reconhecer que a atividade econômica exercida pelos credores será 

atingida, de uma forma ou de outra, pelos prejuízos decorrentes da crise 

econômica que originaram o procedimento judicial. Assim, temos que 

concordar que, cenário outro, impingiria prejuízo ainda maior aos credores 

(falência, com manifesta incapacidade financeira para liquidação da 

totalidade dos débitos). Nas lições de Fábio Ulhoa: “A reorganização de 

atividades econômicas é custosa. Alguém há de pagar pela recuperação, 

seja na forma de investimentos no negócio em crise, seja na de perdas 

parciais ou totais de crédito. Em última análise, como os principais agentes 

econômicos acabam repassando aos seus respectivos preços as taxas 

de riscos associados à recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, o 

ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na sociedade 

brasileira como um todo. O crédito bancário e os produtos e serviços 

oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e 

preços se destina a socializar os efeitos da recuperação das empresas”.

[3] Com tais ponderações, tem-se que o plano de recuperação 

apresentado merece a homologação judicial, notadamente quando 

aprovado em assembleia geral de credores. Pelo exposto, inexistindo 

circunstância que inviabilize o provimento judicial, homologo o plano de 

recuperação judicial, ressalvadas as questões delineadas no presente 

decisum, bem como a eventual alteração de crédito decorrente do 

julgamento das impugnações e, via de consequência, concedo a 

recuperação judicial à empresa Eceraldo Pozzebon & Cia Ltda – EPP. Nos 

termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/05, constitui a presente decisão título 

executivo judicial suficiente para a novação recuperacional dos créditos 

emitidos em desfavor da recuperanda e arrolados na inicial e no plano de 

recuperação, à exceção daqueles elencados pelo artigo 49 da citada Lei, 

fixando-se a data da publicação da presente decisão como início do prazo 

para execução do plano de recuperação. Por imposição do artigo 50, §1º, 

da Lei nº 11.101/05, caso exista dação em pagamento indicada no plano 

de recuperação judicial, tal dependerá de expressa anuência do credor 

que tenha o bem como garantia de dívida. Em observância ao artigo 66 da 

já citada legislação, mantém-se a proibição de alienação ou oneração, pela 

recuperanda, de seu ativo permanente, sem autorização judicial, 

ressalvados os casos expressamente previstos no plano de recuperação 

judicial. A recuperanda permanecerá em cumprimento de todas as 

obrigações previstas no plano que se vencerem até dois (02) anos da 

presente decisão, sob pena de convolar-se o benefício em falência, 

reconstituindo-se os direitos e as garantias nas condições originalmente 

contratadas (art.61 da Lei nº 11.101/05). Intime-se o Ministério Público, as 

Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, bem como os 

Cartórios de Protesto e os Juízos Cíveis e Trabalhistas das Comarcas 

circunvizinhas. Oficie-se à Junta Comercial deste Estado de Mato Grosso 

para que promova a anotação da recuperação judicial no registro 
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correspondente. Consigno, ainda, que caberá a Administradora Judicial a 

continuidade dos trabalhos, fiscalizando as atividades da recuperanda e 

apresentando relatório, inclusive sobre a execução do plano (art.22, II, 

alínea “a”, da Lei nº 11.101/05). Cumpridas as obrigações pela 

recuperanda no prazo previsto, conclusos para fins do disposto no artigo 

63 da lei nº 11.101/05, devendo a Administradora Judicial formalizar 

previamente o relatório respectivo. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de 

setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] SOUZA 

JUNIOR, Francisco S. de e MORAES PITOMBO, Antônio Sérgio A. 

Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2. Ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.258-9. [2] REsp nº 1.314.209-SP, rel. 

Min. Nancy Andrighi, j. 22.05.2012. [3] COELHO. Fábio Ulhoa. Comentários 

à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 11ª Ed. ver. atual.
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Processo nº 1000585-82.2016.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação 

Judicial Requerente: Everaldo Pozzebon & Cia Ltda. - EPP Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta pela empresa 

Everaldo Pozzebon & Cia Ltda. – EPP, CNPJ 09.530.698/0001-21, 

regularmente qualificada nos autos em epígrafe. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação sobre os seguintes pedidos: I – 

Dispensa de certidão para fins de contratação com o Poder Público A 

recuperanda postula, além da homologação do plano de recuperação 

judicial, pela dispensa de apresentação de certidões negativas de 

situação jurídica (recuperação judicial), a fim de viabilizar a contratação 

com o Poder Público. Embora seja crível a arguição de pertinência na 

contratação para maximização de lucros, e consequente condição para 

superação da crise, é necessário consignar que a Lei recuperacional 

impede as dispensas de certidões respectivas em seu artigo 52, inciso II, 

in verbis: “Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta 

Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo 

ato: II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas 

para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com 

o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei”; Grifei Em 

consonância com a disposição recuperacional, é cediço que a Lei nº 

8.666/93 (Lei de Licitações) exige a certidão negativa de recuperação 

judicial como requisito para prosseguimento ou habilitação em certame. A 

razão de ser da exigência legal não poderia ser outra: conferir proteção 

ao Poder Público na contratação com o particular. Nas lições de Francisco 

S. de Souza Junior e Antônio Sérgio A. Moraes Pitombo, a contratação 

com o Poder Público, qualquer que seja o procedimento adotado nos 

termos de legislação própria, tem fundamento no fato de que, usualmente, 

os contratos serão de longo prazo, de execução continuada ou diferida. O 

risco inerente a tais contratos não deve ser agravado mediante a 

admissão de o contratante particular ser sociedade cuja existência, a 

continuidade, é, sabidamente, incerta. Não se trata, no caso de pedido de 

recuperação, de risco ordinário, e sim dos efeitos negativos da 

concretização de tal risco. Assim, apresentado o pedido de recuperação 

judicial, que pode, ou não, ser deferido, a prudência sugere eliminar 

potenciais interessados que já experimentem dificuldades 

reconhecidas[1]. Portanto, a dispensa pretendida não encontra ambiente 

favorável na legislação de regência, máxime quando as especificações do 

certame (edital, dimensão, natureza etc.) não foram informados ao juízo, 

de modo a viabilizar eventual posicionamento diverso. Assim, indefiro o 

pedido respectivo. II – Da insurgência do credor Banco do Brasil Insurge o 

credor Banco do Brasil S/A contra a realização da assembleia geral de 

credores, em sua segunda convocação, quanto à deliberação da 

administradora judicial pelo impedimento do credor em participar do ato, 

sob a alegação de intempestividade na apresentação dos documentos de 

representação e irregularidade na documentação apresentada. Ocorre 

que a assembleia geral, em sua 2ª convocação, ocorreu em 28.02.2018, 

vindo o credor a apresentar o requerimento em 16.05.2018, extrapolando 

qualquer prazo razoável para se registrar a insurgência. Este é o cerne da 

questão: o ato ocorreu em fevereiro/2018, vindo a parte a protocolar o 

pedido de nulidade em maio/2018. Embora inexista prazo específico para a 

situação controversa, a insurgência protocolada 3 (três) meses após o 

ato extrapola qualquer senso de tempestividade, máxime no âmbito 

recuperacional, cujo tempo é o elemento crucial na relação processual. Em 

verdade, reconhecer a tempestividade do pedido compromete todos os 

postulados processuais da celeridade, cooperação e boa-fé. Destarte, 

não conheço do pedido e delibero pela manutenção do ato assemblear. III – 

Da homologação do Plano de Recuperação Judicial Havendo objeção ao 

plano de recuperação judicial convocou-se assembleia geral de credores 

para deliberação, nos moldes do artigo 56 da Lei nº 11.101/05. Realizada a 

assembleia, os credores aprovaram o plano, inclusive com as alterações 

propostas, conforme ata inclusa (Num.11987814). Nesse sentido, 

importante ressaltar que inobstante a regra de prevalência das 

deliberações assembleares, pautadas em aspectos negociais do plano de 

recuperação judicial, há, no caso dos autos, questão relevante que exige 

controle judicial. Embora as partes tenham formalizado ajuste sobre 

questão estratégica para o cumprimento das obrigações novadas, 

especificamente na segunda parte da premissa 7 (sete), que consigna 

que a circunstância de descumprimento do plano não acarretar a falência, 

evidente que o ajuste extrapola, nesse ponto, os limites da lei. Isso porque, 

nos temos do § 1o do artigo 61 da Lei nº 11.101/05, durante o período 

estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer 

obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em 

falência, nos termos do art. 73 da Lei de Recuperação e Falência. Logo, 

não podem as partes transigir em relação a normas cogentes, de sorte a 

comprometer o equilíbrio do sistema normativo vigente. Como bem 

ressaltado pela Ministra Nancy Andrighi, “A assembleia de credores é 

soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. 

Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de 
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validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a 

controle judicial” (REsp nº 1.314.209-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

22.05.2012). Como destacado no acórdão, “a vontade dos credores, ao 

aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei” [2]. Portanto, 

impertinente a manutenção da cláusula citada. Superadas as análises de 

legalidade supra, imperiosa a verificação da viabilidade de homologação 

do plano. Tendo em vista a alteração da composição do quadro de 

credores, com exclusão do único credor presente representante da 

classe garantia real, a votação ocorreu exclusivamente entre os credores 

das classes trabalhista e quirografária (art. 41, I e III, Lei nº 11.101/05), 

com aprovação, nos moldes do artigo 45 da Lei 11.101/05. Nessa senda, 

verificado o cumprimento dos requisitos legais, conforme ata inclusa 

(Num.11987814), resta pertinente a homologação do plano, no que tange 

aos requisitos de votação e tratamento dos credores. Como também é de 

rigor, nos moldes do artigo 57 da Lei de Recuperação e Falência, 

aprovado o plano em assembleia geral de credores, o devedor 

apresentará certidões de débito tributário, nos termos dos artigos 151, 205 

e 206 da Lei nº 5.172/66. Tal exigência foi efetivamente cumprida mediante 

juntada das certidões positivas, com efeitos de certidão negativa 

(Num.12483175; 12483175). Por fim, no que concerne aos requisitos 

extrínsecos, vislumbra-se, na relevância social da atividade empresarial – 

natureza econômica, de criação e à circulação de riquezas – razão 

bastante para sua manutenção. Mesmo diante do advento de crise 

econômica, a importância social da empresa admite que sejam tomadas 

providências onerosas para a preservação da atividade. Como 

brilhantemente disposto no artigo 47 da Lei nº 11.101/05, a recuperação 

judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. O atendimento a esse objetivo exige 

considerável contraprestação, assumida, em um primeiro momento, pelos 

próprios credores. Não há dúvidas que a viabilidade de qualquer plano de 

recuperação judicial exige o reescalonamento dos créditos e a 

prorrogação do seu pagamento (ônus manifesto). Todavia, é necessário 

reconhecer que a atividade econômica exercida pelos credores será 

atingida, de uma forma ou de outra, pelos prejuízos decorrentes da crise 

econômica que originaram o procedimento judicial. Assim, temos que 

concordar que, cenário outro, impingiria prejuízo ainda maior aos credores 

(falência, com manifesta incapacidade financeira para liquidação da 

totalidade dos débitos). Nas lições de Fábio Ulhoa: “A reorganização de 

atividades econômicas é custosa. Alguém há de pagar pela recuperação, 

seja na forma de investimentos no negócio em crise, seja na de perdas 

parciais ou totais de crédito. Em última análise, como os principais agentes 

econômicos acabam repassando aos seus respectivos preços as taxas 

de riscos associados à recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, o 

ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na sociedade 

brasileira como um todo. O crédito bancário e os produtos e serviços 

oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e 

preços se destina a socializar os efeitos da recuperação das empresas”.

[3] Com tais ponderações, tem-se que o plano de recuperação 

apresentado merece a homologação judicial, notadamente quando 

aprovado em assembleia geral de credores. Pelo exposto, inexistindo 

circunstância que inviabilize o provimento judicial, homologo o plano de 

recuperação judicial, ressalvadas as questões delineadas no presente 

decisum, bem como a eventual alteração de crédito decorrente do 

julgamento das impugnações e, via de consequência, concedo a 

recuperação judicial à empresa Eceraldo Pozzebon & Cia Ltda – EPP. Nos 

termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/05, constitui a presente decisão título 

executivo judicial suficiente para a novação recuperacional dos créditos 

emitidos em desfavor da recuperanda e arrolados na inicial e no plano de 

recuperação, à exceção daqueles elencados pelo artigo 49 da citada Lei, 

fixando-se a data da publicação da presente decisão como início do prazo 

para execução do plano de recuperação. Por imposição do artigo 50, §1º, 

da Lei nº 11.101/05, caso exista dação em pagamento indicada no plano 

de recuperação judicial, tal dependerá de expressa anuência do credor 

que tenha o bem como garantia de dívida. Em observância ao artigo 66 da 

já citada legislação, mantém-se a proibição de alienação ou oneração, pela 

recuperanda, de seu ativo permanente, sem autorização judicial, 

ressalvados os casos expressamente previstos no plano de recuperação 

judicial. A recuperanda permanecerá em cumprimento de todas as 

obrigações previstas no plano que se vencerem até dois (02) anos da 

presente decisão, sob pena de convolar-se o benefício em falência, 

reconstituindo-se os direitos e as garantias nas condições originalmente 

contratadas (art.61 da Lei nº 11.101/05). Intime-se o Ministério Público, as 

Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, bem como os 

Cartórios de Protesto e os Juízos Cíveis e Trabalhistas das Comarcas 

circunvizinhas. Oficie-se à Junta Comercial deste Estado de Mato Grosso 

para que promova a anotação da recuperação judicial no registro 

correspondente. Consigno, ainda, que caberá a Administradora Judicial a 

continuidade dos trabalhos, fiscalizando as atividades da recuperanda e 

apresentando relatório, inclusive sobre a execução do plano (art.22, II, 

alínea “a”, da Lei nº 11.101/05). Cumpridas as obrigações pela 

recuperanda no prazo previsto, conclusos para fins do disposto no artigo 

63 da lei nº 11.101/05, devendo a Administradora Judicial formalizar 

previamente o relatório respectivo. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de 

setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] SOUZA 

JUNIOR, Francisco S. de e MORAES PITOMBO, Antônio Sérgio A. 

Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2. Ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.258-9. [2] REsp nº 1.314.209-SP, rel. 

Min. Nancy Andrighi, j. 22.05.2012. [3] COELHO. Fábio Ulhoa. Comentários 

à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 11ª Ed. ver. atual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

ARLETE ALVES PLASTICOS EIRELI - ME (RÉU)

MARCANTE E MARCANTE LTDA - EPP (RÉU)

AMARILDO LAIRTON ZANCHET (RÉU)

T R DE OLIVEIRA EIRELI - ME (RÉU)

LAUCK E LAUCK LTDA - ME (RÉU)

ROGERIO APARECIDO SALES (ADVOGADO(A))

CAIADO PNEUS LTDA (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

TRIGOFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

- ME (RÉU)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (RÉU)

GERMINIO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

ROSA M S PEGORARO - ME (RÉU)

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (RÉU)

R.L. INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP (RÉU)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. (RÉU)

RHEMA DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA - EPP (RÉU)

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (RÉU)

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

J.S. CARNEIRO & CIA LTDA - ME (RÉU)

DARCI M. FILHO - EPP (RÉU)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

ADILHO ANDRE POZZEBON (RÉU)

SERGIO LUIZ ZANETTE - ME (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (RÉU)

D. E. CERUTTI & CIA LTDA (RÉU)

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Processo nº 1000585-82.2016.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação 

Judicial Requerente: Everaldo Pozzebon & Cia Ltda. - EPP Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta pela empresa 

Everaldo Pozzebon & Cia Ltda. – EPP, CNPJ 09.530.698/0001-21, 

regularmente qualificada nos autos em epígrafe. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação sobre os seguintes pedidos: I – 

Dispensa de certidão para fins de contratação com o Poder Público A 

recuperanda postula, além da homologação do plano de recuperação 

judicial, pela dispensa de apresentação de certidões negativas de 

situação jurídica (recuperação judicial), a fim de viabilizar a contratação 

com o Poder Público. Embora seja crível a arguição de pertinência na 

contratação para maximização de lucros, e consequente condição para 

superação da crise, é necessário consignar que a Lei recuperacional 

impede as dispensas de certidões respectivas em seu artigo 52, inciso II, 

in verbis: “Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta 

Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo 

ato: II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas 

para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com 

o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei”; Grifei Em 

consonância com a disposição recuperacional, é cediço que a Lei nº 

8.666/93 (Lei de Licitações) exige a certidão negativa de recuperação 

judicial como requisito para prosseguimento ou habilitação em certame. A 

razão de ser da exigência legal não poderia ser outra: conferir proteção 

ao Poder Público na contratação com o particular. Nas lições de Francisco 

S. de Souza Junior e Antônio Sérgio A. Moraes Pitombo, a contratação 

com o Poder Público, qualquer que seja o procedimento adotado nos 

termos de legislação própria, tem fundamento no fato de que, usualmente, 

os contratos serão de longo prazo, de execução continuada ou diferida. O 

risco inerente a tais contratos não deve ser agravado mediante a 

admissão de o contratante particular ser sociedade cuja existência, a 

continuidade, é, sabidamente, incerta. Não se trata, no caso de pedido de 

recuperação, de risco ordinário, e sim dos efeitos negativos da 

concretização de tal risco. Assim, apresentado o pedido de recuperação 

judicial, que pode, ou não, ser deferido, a prudência sugere eliminar 

potenciais interessados que já experimentem dificuldades 

reconhecidas[1]. Portanto, a dispensa pretendida não encontra ambiente 

favorável na legislação de regência, máxime quando as especificações do 

certame (edital, dimensão, natureza etc.) não foram informados ao juízo, 

de modo a viabilizar eventual posicionamento diverso. Assim, indefiro o 

pedido respectivo. II – Da insurgência do credor Banco do Brasil Insurge o 

credor Banco do Brasil S/A contra a realização da assembleia geral de 

credores, em sua segunda convocação, quanto à deliberação da 

administradora judicial pelo impedimento do credor em participar do ato, 

sob a alegação de intempestividade na apresentação dos documentos de 

representação e irregularidade na documentação apresentada. Ocorre 

que a assembleia geral, em sua 2ª convocação, ocorreu em 28.02.2018, 

vindo o credor a apresentar o requerimento em 16.05.2018, extrapolando 

qualquer prazo razoável para se registrar a insurgência. Este é o cerne da 

questão: o ato ocorreu em fevereiro/2018, vindo a parte a protocolar o 

pedido de nulidade em maio/2018. Embora inexista prazo específico para a 

situação controversa, a insurgência protocolada 3 (três) meses após o 

ato extrapola qualquer senso de tempestividade, máxime no âmbito 

recuperacional, cujo tempo é o elemento crucial na relação processual. Em 

verdade, reconhecer a tempestividade do pedido compromete todos os 

postulados processuais da celeridade, cooperação e boa-fé. Destarte, 

não conheço do pedido e delibero pela manutenção do ato assemblear. III – 

Da homologação do Plano de Recuperação Judicial Havendo objeção ao 

plano de recuperação judicial convocou-se assembleia geral de credores 

para deliberação, nos moldes do artigo 56 da Lei nº 11.101/05. Realizada a 

assembleia, os credores aprovaram o plano, inclusive com as alterações 

propostas, conforme ata inclusa (Num.11987814). Nesse sentido, 

importante ressaltar que inobstante a regra de prevalência das 

deliberações assembleares, pautadas em aspectos negociais do plano de 

recuperação judicial, há, no caso dos autos, questão relevante que exige 

controle judicial. Embora as partes tenham formalizado ajuste sobre 

questão estratégica para o cumprimento das obrigações novadas, 

especificamente na segunda parte da premissa 7 (sete), que consigna 

que a circunstância de descumprimento do plano não acarretar a falência, 

evidente que o ajuste extrapola, nesse ponto, os limites da lei. Isso porque, 

nos temos do § 1o do artigo 61 da Lei nº 11.101/05, durante o período 

estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer 

obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em 

falência, nos termos do art. 73 da Lei de Recuperação e Falência. Logo, 

não podem as partes transigir em relação a normas cogentes, de sorte a 

comprometer o equilíbrio do sistema normativo vigente. Como bem 

ressaltado pela Ministra Nancy Andrighi, “A assembleia de credores é 

soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. 

Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de 

validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a 

controle judicial” (REsp nº 1.314.209-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

22.05.2012). Como destacado no acórdão, “a vontade dos credores, ao 

aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei” [2]. Portanto, 

impertinente a manutenção da cláusula citada. Superadas as análises de 

legalidade supra, imperiosa a verificação da viabilidade de homologação 

do plano. Tendo em vista a alteração da composição do quadro de 

credores, com exclusão do único credor presente representante da 

classe garantia real, a votação ocorreu exclusivamente entre os credores 

das classes trabalhista e quirografária (art. 41, I e III, Lei nº 11.101/05), 

com aprovação, nos moldes do artigo 45 da Lei 11.101/05. Nessa senda, 

verificado o cumprimento dos requisitos legais, conforme ata inclusa 

(Num.11987814), resta pertinente a homologação do plano, no que tange 

aos requisitos de votação e tratamento dos credores. Como também é de 

rigor, nos moldes do artigo 57 da Lei de Recuperação e Falência, 

aprovado o plano em assembleia geral de credores, o devedor 

apresentará certidões de débito tributário, nos termos dos artigos 151, 205 

e 206 da Lei nº 5.172/66. Tal exigência foi efetivamente cumprida mediante 

juntada das certidões positivas, com efeitos de certidão negativa 

(Num.12483175; 12483175). Por fim, no que concerne aos requisitos 

extrínsecos, vislumbra-se, na relevância social da atividade empresarial – 

natureza econômica, de criação e à circulação de riquezas – razão 

bastante para sua manutenção. Mesmo diante do advento de crise 

econômica, a importância social da empresa admite que sejam tomadas 

providências onerosas para a preservação da atividade. Como 

brilhantemente disposto no artigo 47 da Lei nº 11.101/05, a recuperação 

judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. O atendimento a esse objetivo exige 

considerável contraprestação, assumida, em um primeiro momento, pelos 

próprios credores. Não há dúvidas que a viabilidade de qualquer plano de 

recuperação judicial exige o reescalonamento dos créditos e a 

prorrogação do seu pagamento (ônus manifesto). Todavia, é necessário 

reconhecer que a atividade econômica exercida pelos credores será 

atingida, de uma forma ou de outra, pelos prejuízos decorrentes da crise 

econômica que originaram o procedimento judicial. Assim, temos que 

concordar que, cenário outro, impingiria prejuízo ainda maior aos credores 

(falência, com manifesta incapacidade financeira para liquidação da 

totalidade dos débitos). Nas lições de Fábio Ulhoa: “A reorganização de 

atividades econômicas é custosa. Alguém há de pagar pela recuperação, 

seja na forma de investimentos no negócio em crise, seja na de perdas 

parciais ou totais de crédito. Em última análise, como os principais agentes 

econômicos acabam repassando aos seus respectivos preços as taxas 

de riscos associados à recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, o 

ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na sociedade 

brasileira como um todo. O crédito bancário e os produtos e serviços 

oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e 

preços se destina a socializar os efeitos da recuperação das empresas”.

[3] Com tais ponderações, tem-se que o plano de recuperação 

apresentado merece a homologação judicial, notadamente quando 

aprovado em assembleia geral de credores. Pelo exposto, inexistindo 

circunstância que inviabilize o provimento judicial, homologo o plano de 

recuperação judicial, ressalvadas as questões delineadas no presente 

decisum, bem como a eventual alteração de crédito decorrente do 

julgamento das impugnações e, via de consequência, concedo a 

recuperação judicial à empresa Eceraldo Pozzebon & Cia Ltda – EPP. Nos 

termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/05, constitui a presente decisão título 

executivo judicial suficiente para a novação recuperacional dos créditos 

emitidos em desfavor da recuperanda e arrolados na inicial e no plano de 

recuperação, à exceção daqueles elencados pelo artigo 49 da citada Lei, 

fixando-se a data da publicação da presente decisão como início do prazo 

para execução do plano de recuperação. Por imposição do artigo 50, §1º, 

da Lei nº 11.101/05, caso exista dação em pagamento indicada no plano 
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de recuperação judicial, tal dependerá de expressa anuência do credor 

que tenha o bem como garantia de dívida. Em observância ao artigo 66 da 

já citada legislação, mantém-se a proibição de alienação ou oneração, pela 

recuperanda, de seu ativo permanente, sem autorização judicial, 

ressalvados os casos expressamente previstos no plano de recuperação 

judicial. A recuperanda permanecerá em cumprimento de todas as 

obrigações previstas no plano que se vencerem até dois (02) anos da 

presente decisão, sob pena de convolar-se o benefício em falência, 

reconstituindo-se os direitos e as garantias nas condições originalmente 

contratadas (art.61 da Lei nº 11.101/05). Intime-se o Ministério Público, as 

Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, bem como os 

Cartórios de Protesto e os Juízos Cíveis e Trabalhistas das Comarcas 

circunvizinhas. Oficie-se à Junta Comercial deste Estado de Mato Grosso 

para que promova a anotação da recuperação judicial no registro 

correspondente. Consigno, ainda, que caberá a Administradora Judicial a 

continuidade dos trabalhos, fiscalizando as atividades da recuperanda e 

apresentando relatório, inclusive sobre a execução do plano (art.22, II, 

alínea “a”, da Lei nº 11.101/05). Cumpridas as obrigações pela 

recuperanda no prazo previsto, conclusos para fins do disposto no artigo 

63 da lei nº 11.101/05, devendo a Administradora Judicial formalizar 

previamente o relatório respectivo. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de 

setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] SOUZA 

JUNIOR, Francisco S. de e MORAES PITOMBO, Antônio Sérgio A. 

Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2. Ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.258-9. [2] REsp nº 1.314.209-SP, rel. 

Min. Nancy Andrighi, j. 22.05.2012. [3] COELHO. Fábio Ulhoa. Comentários 

à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 11ª Ed. ver. atual.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006590-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. P. (EXEQUENTE)

F. D. D. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006590-52.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCIMARA DA SILVA PEREIRA 

EXECUTADO: RICARDO MORAES LACERDA Vistos etc. Evidenciada a 

distribuição equivocada, remetam-se os autos à 1ª Vara de Família e 

Sucessões. Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 24 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005191-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BERNARDO SANTIN (AUTOR(A))

WENDER LUIZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005191-85.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SADI BERNARDO SANTIN, 

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA RÉU: DENIVAL FRANCISCO 

DOS SANTOS Vistos etc. Havendo decisão deferindo a liminar de 

manutenção de posse, nos autos da ação nº 1003851-09.2018.8.11.0037, 

em trâmite no Juízo da 3ª Vara dessa Comarca, proposta por Denisval 

Francisco do Santos em desfavor do Espólio de Sadi Berbardo Santin, 

suspendo a decisão liminar proferida nos presentes autos até análise da 

causa de modificação de competência, notadamente no que se refere à 

prevenção. Certifique-se quanto a manifestação da parte autora. Em 

seguida, conclusos para deliberação. Intimem-se as partes. Cumpra-se 

com urgência. Primavera do Leste (MT), 21 de setembro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006131-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (ADVOGADO(A))

NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006131-50.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NELSON MANOEL CERQUEIRA 

JUNIOR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em correição. Evidenciada a distribuição equivocada, remetam-se 

os autos ao Juizado Especial. Procedam-se às baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102276 Nr: 1678-73.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO DOS REIS, SIRLEI PEREIRA 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610

 Processo nº 1678-73.2011.811.0037 (Código 102276)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução

Requerente: Emílio Divino Rodrigues

Requeridos: André Paulo dos Reis e Sirlei Pereira dos Reis

Vistos etc.

Conclusão desnecessária. Impulso por ato ordinatório.

Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o do artigo 1.010 do Código 

de Processo Civil, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade (§3º).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142524 Nr: 945-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ SABATINI, MARILI ADRIANA 

RAMPAZZO SABATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O

 Processo nº 945-68.2015.811.0037 (Código 142524)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução 

por Quantia Certa

Exequente: Fronteira Comércio de Cereais e Rep. de Prod. Agropecuários 

Ltda

Executados: Odair José Sabatini e Marili Adriana Rampazzo Sabatini

Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento do executado Odair José Sabatini, suspendo 

o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do 

artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia da certidão de óbito correlata.

Intime-se a parte exequente para que promova a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 
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prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 20 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167175 Nr: 3794-76.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ SABATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JULIANA STOPPA ARAGON PANOSSO - OAB:40438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:117166, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 

14073

 Processo nº 3794-76.2016.811.0037 (Código 167175)

Embargos à Execução

Embargante: Odair José Sabatini

Embargada: Fronteira Comércio de Cereais e Representação de Produtos 

Agropecuários Ltda.

Vistos etc.

Julgo prejudicada a audiência.

Tendo em vista o falecimento do embargante Odair José Sabatini, 

suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Nos moldes do artigo 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, falecido o 

autor e sendo transmissível o direito em litígio, determino a intimação de 

seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, 

para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109463 Nr: 8675-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PERES DE AZEVEDO, LEONOR PEREZ 

BEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:14.224/RS, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

GILBERTO JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:48003/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 Processo nº 8675-72.2011.811.0037 (Código 109463)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco John Deer S/A

Executados: Gilmar Peres de Azevedo e Leonor Perez Bega

Vistos etc.

Desentranhe-se o mandado de avaliação, restituindo-o ao senhor oficial 

de justiça para cumprimento, exclusivamente em relação ao bem imóvel 

Fazenda Esperança, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de 

vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, 

com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor 

dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Intime-se a parte exequente para fornecer meios para efetivo cumprimento 

do mandado de avaliação.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136341 Nr: 7831-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VASCONCELOS MAGALHÃES, 

ROGERIO ALVES DIAS & CIA LTDA - ME (MERCADO BELO HORIZONTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:MT/14.553, FABIANO JOAQUIM 

QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 7831-20.2014.811.0037 (Código 136341)

Ação de Execução

Exequente: Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda

Executados: João Vasconcelos Magalhães e Outro

Vistos etc.

Intime-se pessoalmente os executados para manifestarem-se sobre a 

proposta de parcelamento apresentada pela parte exequente (fls.83), em 

15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6560 Nr: 264-94.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO, Ivone de Souza 

Polato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:MT/17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 INTIMAR a parte autora para informar o endereço atualizado dos credores 

hipotécarios no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 505 Nr: 737-80.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:OAB/MT 3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770, TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - 

OAB:19078

 Processo nº 737-80.1990.811.0037 (Código 505)

Liquidação de Sentença

Interessados: Banco do Brasil S/A

 Tamil – Indústria e Comércio de Milho e Derivados Ltda

Vistos etc.
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 Intime-se o perito judicial para manifestar-se sobre o inteiro teor da 

petição protocolada pela instituição financeira Banco do Brasil S/A 

(fls.1375) e documentos que a acompanham (fls.1376/1512), apontando 

os esclarecimentos necessários e a relação dos documentos 

eventualmente pendentes, cuja apresentação seja imprescindível para a 

realização da perícia contábil, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147171 Nr: 3101-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CORREA VILELA, VANIA ALFONSO 

MARCELINO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉGIS PITHAN 

PANUSSATT - OAB:MT/ 8992-B, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT

 Processo nº 3101-29.2015.811.0037 (Código 147171)

Ação Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Paulo Correa Vilela

 Executada: Vania Alfonso Marcelino Vilela

 Vistos etc.

Autorizo a pesquisa e inserção via sistema RENAJUD (fls.115).

Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112462 Nr: 2993-05.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE COSTA DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFEU MANFRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, JULIANA 

COPETTI - OAB:MT/15.746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115287 Nr: 5827-78.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSE DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MS 12.178-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Processo nº 5827-78.2012.811.0037 (Código 115287)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco Volkswagen S/A

Requerido: Valmir José da Silva – ME

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Volkswagen S/A em face de Valmir José da Silva – ME, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.102).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Revogo a medida liminar.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primaverado do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113372 Nr: 3761-28.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINER ALCANTARA TAKEUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 3761-28.2012.811.0037 (Código 113372)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Apuração de 

Perdas e Danos

 Requerente: D.F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

 Requerido: Washiner Alcantara Takeuchi

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por D.F. 

Incorporadora e Imobiliária Ltda em face Washiner Alcantara Takeuchi, 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (fls.73).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários conforme pactuados (fls. 73).

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

pertinentes.

 P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 26 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138050 Nr: 9050-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA ALENCAR DE BRITO DALL' AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. COSTA E FOGAÇA COSTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO. Não há qualquer fato concreto na 

defesa executiva que demande apreciação judicial. Isso posto, rejeito a 

defesa executiva e delibero pelo regular prosseguimento do feito. 

Portanto, não realizado o pagamento, constituído está, de pleno direito, o 

título executivo extrajudicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se (CPC, art.701, §2º). Logo, havendo requerimento expresso 

do credor, intime-se a executada para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (CPC, art.523, §3º). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5197 Nr: 78-08.1997.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANA AGRO AÉREA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº 78-08.1997.811.0037 (Código 5197) Ação Monitória 

convertida em Execução Exequente: Sana Agro Aérea Ltda Executado: 

Carlos Roberto Barbosa Vistos etc. Nos termos do artigo 139, IV, do 

Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária. Trata-se, com efeito, do poder 

geral de efetivação atribuído ao juiz. Para seu implemento, o juiz deve 

verificar as peculiaridades do caso concreto, adotando mecanismos que 

se mostrem adequados à satisfação do direito. Sob tal perspectiva, a 

suspensão da CNH é medida manifestamente excessiva, não guardando 

relação direta com a obrigação pecuniária inadimplida, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento correlato. O poder geral de efetivação por ser 

concretizado, no caso concreto, com o bloqueio dos cartões de crédito em 

nome do executado, eis que legítima a restrição ao crédito, ainda que sob 

a forma de óbice à utilização de serviços bancários, em relação a 

devedores contumazes. Com efeito, a mudança de paradigma do Novo 

Código de Processo Civil estabeleceu novo tratamento ao devedor 

contumaz, que inviabiliza a localização de bens e se furta à 

responsabilidade patrimonial, continuando, todavia, a usufruir dos bens de 

consumo não essenciais, impingindo todo o prejuízo do inadimplemento ao 

credor, cuja execução acaba frustrada pela ausência da localização de 

patrimônio penhorável. Assim, valendo-me do permissivo legal, determino o 

bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado. Intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes 

do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de setembro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25137 Nr: 1593-68.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI ANTUNES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELO - OAB:, 

DANIELE LUIZARI STÁBILE - OAB:MT/ 10.420, FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:SP 

27681

 INTIMAR a parte autora para informar o endereço atualizado dos credores 

hipotecários no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170472 Nr: 5464-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE JESUS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5464-52.2016.811.0037 (Código 170472)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 Requerido: José de Jesus Pereira da Silva

 Vistos etc.

Reitere-se a intimação (fls.24).

Primaverado do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150225 Nr: 4513-92.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH MEDIANEIRA DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, CAMILA 

STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20645/O, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4513-92.2015.811.0037 (Código 150225)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Guimarães Agrícola Ltda

 Executada: Elizabeth Medianeira da Silva Abel

 Vistos etc.

 Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168997 Nr: 4728-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES ITACARAMBY - ME, VALDIR 

ALVES ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4728-34.2016.811.0037 (Código 168997)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Valmir Alves Itacaramby – ME

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa e inserção via sistema RENAJUD (fls.47).

Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 
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passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106853 Nr: 5935-44.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE SILVEIRA DO LAGO - MERCADO - ME, 

DAIANE SILVEIRA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5935-44.2011.811.0037 (Código 106853)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Itaú Unibanco S/A

Executados: Daiane Silveira do Lago – Mercado – ME e Outra

 Vistos em correição permanente.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de Setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178444 Nr: 9825-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR ROLOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS 

SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO - OAB:4664

 Certifico que nesta data Intimo o Advogado do Requerido acerca do 

pedido de f.56 juntado aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157852 Nr: 8047-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA, 

HILÉIA REGINA CASTANHO VIEIRA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ TAVANO - 

OAB:OAB/SP 173965, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8047-44.2015.811.0037 (Código 157852)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedores Solventes

Exequente: Produquímica Indústria e Comércio S/A

Executados: Costa & Vieira Ltda e Outros

Vistos etc.

 Baixe-se a restrição judicial incidente sobre o veículo adquirido pela 

terceira Teixeira Rosa Transportes Ltda – EPP, na forma postulada 

(fls.62/63).

Intime-se a parte exequente para apresentar a matrícula atualizada dos 

imóveis cuja penhora se postula para efeito de aferição da propriedade, 

causa de impenhorabilidade e existência de ônus reais, em 15 (quinze) 

dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153665 Nr: 6098-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI PRESTADORA 

DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME, JOÃO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI 

- OAB:OAB-MT 15.651

 DISPOSITIVO Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e 

determino a manutenção dos créditos, com observância dos parâmetros 

delineados, na classe respectiva. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Inaplicável a incidência da pena de litigância de 

má-fé e indenização por prejuízo processual, eis que a análise dos autos 

indica que a postulação foi decorrente de inadequação técnica, inexistindo 

comprovação efetiva de intenção emulativa. Condeno a recuperanda ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor do objeto da causa, especialmente 

em face do julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional 

(Tese firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 

062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 

20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 

02/10/2012 AgRg no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 

AgRg no REsp 958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado 

em 15/03/2011,DJE 22/03/2011). Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 28 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156403 Nr: 7352-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DE AMORIM, RICARDO ANTONIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP, TOTTI 

PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI 

- OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao valor da causa 

proposta por Janete de Amorim em face de Totti Transportes Ltda. EPP e 

Totti Prestadora de Serviços Agrícolas Ltda. ME e fixo o valor da causa em 

R$ 236.549,59 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove 
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reais e cinquenta e nove centavos), exatamente a diferença entre o valor 

admitido na relação de credores (R$561.514,61) e o valor reputado 

legítimo pela recuperanda (R$324.965,02), haja vista tratar-se da parte 

controvertida, nos moldes do artigo 292, II, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Efetuadas 

as intimações pertinentes e inexistindo pleito recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste 

(MT), 28 de setembro de 2018.Patrícia Cristiane MoreiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110755 Nr: 1089-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RODRIGUES RUAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1089-47.2012.811.0037 (Código 110755)

Ação de Execução por Quantia Certa com base em Título Extrajudicial

Exequente: Márcio Lúcia Barbosa

Executado: Elizeu Rodrigues Ruas

Vistos etc.

 Autorizo a penhora de créditos, nos moldes do artigo 860 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171314 Nr: 5848-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:PR/ 65.216, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 

16555-A, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, MARCELO AMBROSIO CINTRA 

- OAB:MT 8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e 

determino a retificação do crédito, com observância dos parâmetros 

delineados quanto a atualização monetária, na classe quirografária.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em face 

da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% sobre o valor do objeto da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional (Tese 

firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 

062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 

20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 

02/10/2012 AgRg no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 

AgRg no REsp 958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado 

em 15/03/2011,DJE 22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste 

(MT), 28 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 449 Nr: 692-76.1998.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIVINO CASTELI, ALZIRA SZADKOSKI CASTELI, 

JEFERSON LUIZ CASTELI, CÉLIA MARIA CATALA CASTELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO FALCÃO, CLECY 

THEREZINHA BUSATOO FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT, MÁRIO 

CREMA - OAB:MT 3873, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT, TAISE PINTO DE 

LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Nessa toada, embora seja incontroversa a existência de cultivo na região, 

não restou demonstrada a utilização da área discutida (C) pela parte 

autora, inobstante o emprego de esforços na defesa das áreas 

adjacentes (notadamente de sua propriedade). Tal conclusão é subsidiada 

pela análise pericial acostada nos autos da ação demarcatória em apenso 

(autos nº 693-61.1998.811.0037/Código 451), dando conta do predomínio 

do cerrado na área (C). Não se nega haver registro de atividade na região 

(C), que não se confunde com a utilização da área, pois é cediço que a 

posse exige atos exteriorizadores, mesmo que modestos, de modo a 

demonstrar o gozo de quaisquer dos poderes inerentes ao da 

propriedade, com ânimo de domínio (animus domini). Logo, não há que se 

falar em posse da área pela parte autora, porquanto não restou 

demonstrada sua utilização efetiva.” Sobreleva registrar, por fim, que a 

apreciação da prova é apanágio do julgador, estando livre para valorar os 

elementos de convicção produzidos com observância do devido processo 

legal, bem como a verossimilhança da prova oral. Isso significa que, 

havendo provas contraditórias, compete ao julgador valorá-las de acordo 

com sua livre convicção motivada, não constituindo a apreciação contrária 

à pretensão da parte obscuridade na decisão. Destarte, ressoa 

manifestamente impertinente a insurgência com direcionamento de qual 

testemunha o juízo deve considerar em sua convicção, porquanto 

valorada cada declaração em confrontação com as demais provas dos 

autos, e não isoladamente. Portanto, não há qualquer obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver, quando muito, é a discordância da 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que o postulante deve buscar a reforma da 

decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal 

fim. Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 210202 Nr: 4215-95.2018.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - 

OAB:248704/SP, DANIELA ALVES DA CUNHA - OAB:SP 396.336, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, LUIZ JOSÉ MARTINS 

SERVANTES - OAB:SP/ 242217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.Custas 

processuais pela parte impugnante.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste 

(MT), 28 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149179 Nr: 3935-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUCK E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CLÓVIS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Processo nº 3935-32.2015.811.0037 (Código 149179)

 Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Lauck e CIA Ltda. - ME

 Executado: Wilson Clovis Moreira

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para atualizar o cálculo exequendo, com 

observância dos parâmetros delineados nos autos dos embargos à 

execução (autos nº 6122-13.2015.811.0037, Código 153732), em 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153732 Nr: 6122-13.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CLÓVIS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO e reconheço o pagamento parcial do débito, devendo o valor 

apurado ser amortizado do saldo devedor.JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno ambas 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Translade-se cópia da sentença e da certidão de trânsito aos 

autos da ação de execução de título extrajudicial em apenso (Autos nº 

3935-32.2015.811.0037/Código 149179).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.Patrícia Cristiane 

MoreiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127865 Nr: 811-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Antonio Zancan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA, constituindo 

de pleno direito o título executivo judicial. Condeno a parte 

embargante/demandado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil. Portanto, não 

realizado o pagamento e rejeitados os embargos previstos no artigo 702, 

constituído está, de pleno direito, o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que 

couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º). 

Logo, havendo requerimento expresso do credor, intime-se o executado 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525). Não efetuado tempestivamente 

o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

28 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120373 Nr: 2853-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CARDOSO DA SILVA, GILKA 

MODESTINA CASTRO DA SILVA, IEDA ALDAVE DA SILVA, JEANINE 

CASTRO SILVA BRASIL, MARIO LUIS SOARES BRASIL, WALDEMAR 

CARDOSO DA SILVA, JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE MARTINS 

DE LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, Fabiano Farias Ferreira Paes - 

OAB:15021, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - OAB: MT 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, FRANÇOISE HEINZE - OAB:RS 52293, SERGIO BRAIBANTE 

PEREZ - OAB:25.614/RS, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - OAB:25.614

 Os autores sustentam a possibilidade de utilização da área como caução, 

aduzindo o elevado valor econômico do imóvel, bem como a ausência de 

qualquer registro de indisponibilidade na matrícula, razão porque deve ser 

considerada idônea, colacionando julgados que teoricamente enalteceriam 

a boa-fé na disposição de bem que não tivera qualquer indisponibilidade 

registrada. Ocorre que, diversamente do sustentado pela parte, os bens 

apontados não devem ser admitidos como idôneos, pois pende discussão 

quanto a propriedade do imóvel, questão manifestamente relevante, que 

não pode ser desprezada pelo juízo. Isso porque, embora inexista registro 

de indisponibilidade, o risco de perda da propriedade é verossímil, pois 

repita-se: há inequívoca ciência de litigiosidade sobre o bem. Aliás, a 

própria jurisprudência colacionada pela parte (TJMT – AI 127368/2011, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

JULGADO EM 19.09.2012, PUBLICADO DJE 24.10.2012), fragiliza o 

argumento então defendido, pois o julgado é centrado na ausência de 

ciência sobre a demanda que pendia sobre o imóvel, destacando a 

aquisição de boa-fé, situação manifestamente diversa da dos autos. 

Destarte, não há como negar que a propriedade dos autores é temerária, 

pois há risco de que a matrícula seja anulada e a garantia desapareça, 

sendo recomendado ao juízo prudência, já que ciente da demanda que 

envolve os bens. Assim, as demais arguições são afastadas frente à 

intransponível inidoneidade dos bens, razão pela qual não acolho o pedido 

da parte, formulado em sede de juízo de reconsideração, o qual não 

interrompe ou suspende o prazo para impugnação da decisão primitiva por 

meio recursal. Intimem-se as partes para manifestarem interesse na 

audiência de conciliação ou na produção de provas, hipótese em que 

deverão justificar a pertinência, objetivamente, em 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 28 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133205 Nr: 5364-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIORDANA DOS SANTOS SECHI, PATRÍCIA 

CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALOÍSIO DA ROSA 

HAAS, para devolução dos autos nº 5364-68.2014.811.0037, Protocolo 

133205, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133206 Nr: 5365-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIORDANA DOS SANTOS SECHI, PATRÍCIA 

CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALOÍSIO DA ROSA 

HAAS, para devolução dos autos nº 5365-53.2014.811.0037, Protocolo 

133206, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173402 Nr: 6999-16.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER LUCAS FRANCISCO SILVA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIDÃO

Em cumprimento à decisão de f. 113, designo a realização da perícia para 

o dia 19 de outubro de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT.

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito.

Primavera do Leste-MT, 01 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101678 Nr: 1116-64.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO PRADO 

SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBA COIMBRA MARQUES - 

OAB:5120-B, CARLOS AUGUSTO RACHID MAIA DE ANDRADE - 

OAB:7450/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:MT/12770, 

FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/MT

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação contida na decisão de f. 93 e dado o 

requerimento feito em audiência - f. 99, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 31 de outubro de 2018, às 15h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155178 Nr: 6838-40.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PUTTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação contida na decisão de f. 84 e dado o 

requerimento feito em audiência - f. 89, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 31 de outubro de 2018, às 16h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134863 Nr: 6678-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA AMALIA DE ALMEIDA, GLADIS MARGARETE 

TURRA, NEREU GOMES DE ASSIS, Maria Auxiliadora Dias Viana, MARIA 

MELANIA STRALIOTTO CARNEIRO, JOSEMAR PAULO FEDRIGO, SERGIO 

JOSE KUIAWINSKI, PAVEL REUTOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 Certifico que nesta data Intimo o advogado da parte requerida para se 

manifestar/pagar, acerca do petitorio de Cumprimento de Senteça juntada 

aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135924 Nr: 7500-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO CARDOSO DA SILVEIRA, ANTONINHO LUIZ 

MILANI -ESPÓLIO, ADRIANO ANTONIO MILANI, NOELI INES MILANI, 

DANIELA APARECIDA MILANI, ANA MARIA DALPIVA DONIN, Maria Sari, 

Solange Vedovatto, JOSÉ ALÉCIO MICHELON, SÉRGIO PEDRO BALESTRIN, 

THIAGO KENSY KUSIACK, Darci Vedovatto, EDSON LUIZ GARDIN, PAULO 

IVO KUSIACK - ESPÓLIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 15.688/A

 Certifico que nesta data intimo o advogado do Requerido para se 

manifestar/pagar, acerca do petitorio de Cumprimento de Sentença juntado 

aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135923 Nr: 7499-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILTON DOMINGOS SACHETTI, JARBAS WEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 

7.295, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 

15.688/A

 Certifico que nesta data Intimo o advogado do requerido para se 

manifestar/pagar, acerca do petitorio juntado os autos de fls.448/471, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117999 Nr: 342-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS DOS SANTOS COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 342-63.2013.811.0037 (Código 117999)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Martins dos Santos Comércios de Estofados Ltda – ME

 Vistos em correição permanente.

Intime-se o credor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

valendo-se da prerrogativa de conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, em 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 4º 

do Decreto-lei nº 911/1969.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 5490-65.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRZIO TRIACA - ME, SÉRZIO TRIACA, MARIA 

TRIACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 5490-65.2007.811.0037 (Código nº 50154) Ação de 

Execução de Título Extrajudicial Exequente: Banco do Brasil S/A. 

Executados: Serzio Triaca – ME e Outros

Vistos em correição permanente.

Avalie-se o bem imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de 

justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado 

em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123000 Nr: 5539-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5539-96.2013.811.0037 (Código 123000)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Adelino Ferreira dos Santos

Executado: Anderson Pereira da Silva

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118914 Nr: 1292-72.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DO NASCIMENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB: MT 10661

 Processo nº 1292-72.2013.811.0037 (Código 118914)

 Ação Revisional

 Requerente: Marilene do Nascimento Vieira

Requerido: Banco Fiat S/A

 Vistos etc.

Trata-se de ação revisional proposta por Marilene do Nascimento Vieira 

em face de Banco Fiat S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Após a prolação da sentença, as partes transigiram, nos termos do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (fls. 150/151).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 
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no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §2º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuados.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 7104-08.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA, MELINA BEE 

PERERA, EDMAR DE JESUS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 Processo nº 7104-08.2007.811.0037 (Código nº 51534)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Edmar de Jesus Rodrigues

Executada: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Edmar de Jesus 

Rodrigues em face de Syngenta Proteção de Cultivos LTDA.

A obrigação pecuniária foi integralmente adimplida.

 Isto posto, julgo extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

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

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176308 Nr: 8689-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE MARIUSSI LONDERO, ELJAIR 

ANTONIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8689-80.2016.811.0037 (Código 176308)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

 Exequente: Banco do Bradesco S/A

Executada: Caroline Mariussi Londero

Executado: Eljair Antonio Londero

 Vistos em correição permanente.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada Caroline 

Mariussi Londero.

 Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo 

de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.87/88).

Cite-se o executado conforme postulado (fls.87).

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105172 Nr: 4165-16.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49786 Nr: 5151-09.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER, GILBERTO FLÁVIO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-B MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419, 

SAMIR HAMMOUD - OAB:5265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ROBERTA DA SILVA 

- OAB:6902/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 3.568-B, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimo a 

parte autora, através de seu advogado, para manifestar nos autos, no 

prazo de 15 ( quinze dias), requerendo o que entenderem de direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138029 Nr: 9032-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

WERNER E WERNER LTDA ME, EDI MARCOS WERNER, RENATO DIOMAR 

WERNER, V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, BANCO BRADESCO 

S/A, Samoel da Silva, BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL, AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, MCL PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

KRS METALÚRGICA LTDA, VIANA & CIA LTDA, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, TIM CELULAR S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU, TERRA FERTIL - COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 

SUDOESTE MT, MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A - DIVISÃO CLEAN, 

NACIONAL GRAFITE LTDA, RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA, 
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SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, BANCO CETELEM S.A, ITAMBÉ 

PRODUTOS ABRASIVOS, SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA, DDS 

INDUSTRIAL LTDA, IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S/A, GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, 

AGROINDUSTRIAL QUERÊNCIA LTDA - ME, ALMIR LOPES DE ARAÚJO 

JÚNIOR, ILHA COMPRIDA ENERGIA S.A, DIVISA ENERGIA S/A, SEGREDO 

ENERGIA S/A, ROMAR F. MANN & CIA. LTDA, AFA PLÁSTICOS LTDA, 

MANN HUMMEL BRASIL LTDA, FABRICA QUIMICA PETROLEO DERIVADOS 

LTDA, USINIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, RAMOS E RISQUES LTDA 

- EPP, BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA, CIAPEL MÁQUINAS E 

PEÇAS LTDA ME, GATES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

ITACORDA IND. COM. DE CORDAS, COMMERSUL PARAFUSOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, EXPRESSO LAMOUNIER LTDA, 

NORTÉNE PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADRIANE MARCON - OAB:MT/4660-B, ALEXANDRA PINA - 

OAB:284382/SP, ALEXANDRE FONTANA BERTO - OAB:, ALMIR LOPES 

DE ARAUJO JÚNIOR - OAB:4102, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ANETE 

HIRTZ SOBREIRA - OAB:RS/74.276, ANGELO RONI FLORES GOMES - 

OAB:RS/52.862, ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21.051/B, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - 

OAB:7669-O/MT, BRUNO PEREZ SANDOVAL - OAB:324.700/SP, 

CAMILA STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, CARLA 

FRANCIELE DE MORAIS PEIXOTO - OAB:SC 38129, CASSIA CAROLINA 

VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, CATIA LIMA MACHADO - OAB:51678, 

CHRISTOPHER FALCÃO - OAB:OAB/RS 54205, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, DENISE IZUMI MIYAGUSKU MEDAGLIA - 

OAB:RS/59.504-B, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - 

OAB:OAB/MT3.966, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 5395-B, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, FABIO ZIMERMANN BEUX - 

OAB:RS/ 59386, FELIPE JOSÉ COSTA DE LUCCA - OAB:272079, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

FRANCISCO ROBERTO DE LUCCA - OAB:68500/SP, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 

20.261-B, GUILHERME CLIVATI BRANDT - OAB:43368, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO COSTA DE LUCCA - 

OAB:250.133/SP, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, ÍCARO 

MÁRIO CARON COVATTI - OAB:83241, JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:PR/25.430, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, JORGE 

AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - 

OAB:OAB/SP173.773, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 

3103-A, KETRIN LUCIENE SCHUBERT - OAB:SC 20268, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:SP/72.621, LUCIANA DE BARROS AMARAL - 

OAB:8169-MS, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, 

LUÍS ANTONIO ROSSI - OAB:155723/SP, LUIS MARCELO B. LIMA E 

SILVA - OAB:324000/SP, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OABMT 16.691/A, MARCELO MENIN - OAB:153.342, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARCOS MARTINS DA 

COSTA SANTOS - OAB:72080/SP, MARIA ROSÁRIO GOMES DA 

ROCHA - OAB:157.136/SP, MARIELA DITTMAR RAGHIAMT - 

OAB:9045-MS, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MIRZA FALCÃO - OAB:OAB/RS 25738, PAOLA RISQUES - 

OAB:18316/O, RAQUEL TEIXEIRA BELTRAMELLI - OAB:, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RICARDO AGUIAR FERONE - OAB:65.447/PR, 

RODRIGO ALEXANDRE LÁZARO PINTO - OAB:235.177/SP, ROGER 

PAMPANA NICOLAU - OAB:OAB/SP 164.713, ROGERIO A. FERNANDES 

DE CARVALHO - OAB:RS/49.578, RUI EDUARDO VIDAL FALCÃO - 

OAB:OAB/RS 18377, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187, SILVIA MONTENEGRO MACHADO - OAB:OAB/RS 60450, 

THIAGO CAVERSAN ANTUNES - OAB:PR/ 38.469, THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB:13079/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0, 

TÚLIO FIGUEIREDO PEIXOTO - OAB:PROCURADOR, ULISSES JOSÉ 

FERREIRA NETO - OAB:SC 6320, VINICIUS GABALDI LOVATO - 

OAB:PR/ 65802, VINICIUS MATTOS FELICIO - OAB:OAB/MG 74.441, 

WINSTON SEBE - OAB:RS/ 27.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes interessadas para ciência da proposta apresentada no 

termo constante à f. 2993, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64736 Nr: 4485-37.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLPDA, PRDO, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, WILLIAN CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:13008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Intimar o advogado da parte exequente, para fornecer o cálculo 

atualizado do débito, para que seja expedido o termo de penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4920 Nr: 62-88.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO POLATO, SIDNEI POLATO - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:MT/18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - 

OAB:15222/MT, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:OAB/MT 18.174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 Tendo em vista que o processo encontrava-se em carga com uma das 

partes executadas, intimo o segundo executado para manifestação 

conforme assinalado na decisão de f. 225.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006419-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

TARCISIO BASSI ALBINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE CITAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1006419-95.2018.8.11.0037; Valor causa: $28,500.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): TARCISIO BASSI ALBINO Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Endereço: Avenida Miguel Sutil, 7707, Alvorada, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-000 Senhor(a): RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS A presente carta, referente ao feito acima identificado, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante 

desta carta, para responder, caso queira, a ação. E ainda, Intimação da 

decisão que determinou a realização de prova pericial médica, devendo 

realizar o pagamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como do prazo de 15 (quinze) dias para: I - arguir impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (art. 

335 do CPC) e será contado a partir da audiência de conciliação a ser 

designada após a perícia, caso nela não haja acordo. PRIMAVERA DO 
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LESTE, 1 de outubro de 2018. Atenciosamente, INES SCHUSTER Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002919-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003851-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (RÉU)

WENDER LUIZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SADI BERNARDO SANTIN (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001240-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PEREIRA ROCHA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi designado o 

dia 27/11/2018, às 08horas, para a realização da perícia, devendo a parte 

autora comparecer independente de intimação pessoal, nas dependências 

do Fórum, sito à Rua Benjamin Cerutti, 252, Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002120-12.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA Vistos. Defiro o 

pedido de penhora on line. Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Defiro o pedido de 

inclusão de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação dos automóveis. Após a avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Defiro o pedido de busca de 

bens através do sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim de se 

buscar eventuais bens em nome da executada, utilizando-se o sistema 

INFOJUD. Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de 

renda da executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Importante consignar 

que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, devendo a Secretaria 

proceder à correta identificação do feito. Intimem-se. Sem prejuízo, defiro 

o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do 

nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no artigo 

782, §3º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003778-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO NEUENFELD (AUTOR(A))

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO NIEBISCH NETO (RÉU)

JUCELENE DE FATIMA PICKISIUS NIEBISCH (RÉU)

 

CERTIFICO QUE, Em cumprimento a decisão judicial, DESIGNO sessão de 

conciliação / mediação para o dia 23/11/2018 às 13:00 hrs para ser 

realizada no CEJUSC localizado nas dependências na UNIC, Av. Paulo 

Aranda, 241, bloco I sala 1.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003778-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO NEUENFELD (AUTOR(A))

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO NIEBISCH NETO (RÉU)

JUCELENE DE FATIMA PICKISIUS NIEBISCH (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003778-37.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ABILIO NEUENFELD RÉU: 

JUCELENE DE FATIMA PICKISIUS NIEBISCH, FREDERICO NIEBISCH NETO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA movida por 

ABILIO NEUENFELD em face de FREDERICO NIEBISCH NETO e JUCELENE 

DE FÁTIMA PICKISIUS NIEBISCH, todos qualificados nos autos. Analisando 

a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Considerando 

que o magistrado pode a qualquer tempo promover a autocomposição 

entre as partes (art.139, V, do CPC), determino a remessa dos autos para 

realização de audiência de conciliação/mediação, que será realizada pelo 

conciliador/mediador no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (Avenida Paulo Cesar Aranda, nº 241, bairro: Jardim Riva, Bloco 

“I”, sala 1 – UNIC), conforme a pauta do Centro Judiciário. Consigne-se que 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Defiro o pedido de 

item “c”. Intime-se a lindeira Bernadete Mazzonetto, para ciência quanto ao 
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pedido de adjudicação de fração ideal do imóvel, bem como, para, 

querendo, manifestar -se no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

requerido. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003870-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ (ADVOGADO(A))

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA AUGUSTA (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parta autora não comprovou a 

consignação, deste modo, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37587 Nr: 202-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVONI & NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, Edivaldo Lima de melo - OAB:12144, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

João Paulo Moreschi - OAB:11686, Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:MT/6.525, 

Mauro Sérgio Guerrise - OAB:10124, Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT/6.228, Thaisa Cristina 

Lemos da Silva Penha - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 460/541 , no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41008 Nr: 3460-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAIRES, MANOEL SORANÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço atualizado do requerido , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 2485 Nr: 1129-83.1999.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CHIAMOLERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ANTONIO GIUMBELLI 

JR - OAB:SC-25249, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 476-03.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o valor do débito atualizado para expedição do termo de penhora, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146321 Nr: 2692-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI AMARAL CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:49512/OABMT, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:OAB/MT 

21.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte executada já foi intimada conforme fls. 41v. Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito ,, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173735 Nr: 7255-56.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO SAFRA S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT, 

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - OAB:MT 15483-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

impugnar as contestações, no prazo, bem como manifestar sobre a 

devolução da carta de citação encaminhada ao Banco Pan S/A, conform 

p. 156..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117690 Nr: 46-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, ADELINO GUADAGNIN, 

MAURO JUNIOR DEFENTE, CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, 

MAURO EIITI MUROFUSE, RITA BRIDI GUADAGNIN, PAULO MASSANORE 

BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 
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OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, ROGERIO 

CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 Nos termos da decisão de p. 317, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias providenciar 

o pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 12.480,00 ( doze mil 

quatrocentos e oitenta reais), conforme petição de p. 333/335.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005490-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARIA GONZATTI REGINATTO (AUTOR(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005490-96.2017.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada da Carta 

Precatória devolvida pelo Juízo Deprecado. Primavera do Leste, 1 de 

outubro de 2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 

1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI (ADVOGADO(A))

ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000660-87.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS RÉU: BEL. 

LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DETRAN Vistos. Ausentes questões preliminares e estando presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR 

SANEADO e regular para prosseguimento. A fim de possibilitar às partes a 

produção de provas sobre os fatos narrados, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 14/11/2018 às 14h30min. 

Fixo como pontos controvertidos a responsabilidade civil, as condutas 

geradoras do dano, bem como a configuração do dano moral e material. 

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes assistidas por advogado deverão 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, no máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178787 Nr: 9997-54.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9997-54.2016.811.0037 (Código 178787)

Vistos.

 Ante a certidão de trânsito em julgado (fl. 147), intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o cumprimento de 

sentença.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106222 Nr: 5263-36.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERMES ALVES PIMENTA, NAIANNE ALVES 

PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 5263-36.2011.811.0037 (Código 106222)

Vistos.

Considerando que o artigo 12 do Provimento 02-2015 CGJ dispõe que, em 

caso de medida judicial liminar ou definitiva que verse sobre prestação 

continuativa, é necessária a renovação periódica do relatório médico, sob 

pena de perda de eficácia da medida, intime-se a parte requerente para 

providenciar a prescrição médica no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com a juntada do relatório, dê-se vista dos autos ao Município.

Em seguida, colha-se o parecer ministerial e venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53320 Nr: 970-28.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA LEANDRA MORAES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 970-28.2008.811.0037 (Código 53320)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, aduzindo a existência de contradição na sentença 

de fls. 172/174, vez que fixou honorários de R$ 2.000,00 (dois mil) reais 

em favor da parte, além de condenar a sucumbência recíproca na 

proporção de 70% para a requerente e 30% para o requerido.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de contradição a decisão objurgada.

Consigno que as partes deverão arcar com a sucumbência recíproca na 

proporção do valor fixado na sentença, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil) 

reais, sendo 30% para o requerido e 70% para a requerente.
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Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição na sentença de fls. 

172/174, fazendo constar:

“(...) Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, 

condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta 

por cento) para a requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente, 

nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

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

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

 Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64058 Nr: 3823-73.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº: 3823-73.2009.811.0037 (Código 64058)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VANDERLEI JOSÉ 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 185, informação do cumprimento da obrigação, ante a juntada do 

depósito judicial de fl. 187.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 187.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 17.

Desse modo, procedo nesta data com a assinatura do alvará judicial 

eletrônico, conforme conta bancária indicada às fls. 189/190.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 26 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39805 Nr: 2336-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE SERPA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca dos cálculos de fl. 452.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181904 Nr: 11496-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11496-73.2016.811.0037 (Código 181904)

Vistos.

 Certifique-se a secretaria se houve resposta ao ofício enviado à fl. 29.

Sem prejuízo, diligencie Sra. Gestora junto a Secretaria Municipal de 

Saúde, a fim de agilizar a disponibilização do exame de ressonância 

magnética ao exequente.

Após, venham os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128372 Nr: 1294-08.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 1294-08.2014.811.0037 (Código 128372)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011730-50.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MEDEIROS (REQUERENTE)

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA (ADVOGADO(A))

MAURI ANTONIO HAMERSKI (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011730-50.2015.8.11.0037 

Promovente: EDSON MEDEIROS Promovido: MAURI ANTONIO HAMERSKI 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 
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da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por EDSON MEDEIROS em 

face de MAURI ANTONIO HAMERSKI Devidamente citado, o réu 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO O autor alega que em 16/11/2010 o 

requerido solicitou seus dados pessoais para que efetuasse a 

transferência da motocicleta CBR 1000 RR, CHASSI N.º 

JH2SC59908K020819 para o seu nome, visando a facilitação em realizar 

um financiamento para um comprador da motocicleta. Aduz que em 

momento algum teve participação nesta transação de venda que estava 

sendo realizada e pela confiança depositada no requerido e por ser seu 

funcionário, agiu de boa-fé no intuito de contribuir e não imaginava que 

após a motocicleta ser financiada, não seria concluído o processo de 

transferência, ficando em seu nome o objeto móvel e acarretando 

diversos transtornos. Afirma o requerente que foi procurado por terceiro 

estranho para que assinasse os documentos da transferência, entretanto 

este se recusou, vindo a ser ameaçado de morte. O requerido, por sua 

vez, contesta a ação aduzindo que em nenhum momento participou das 

transações realizadas entre o requerente e o proprietário da motocicleta, 

não tendo que se falar em condenação por danos morais. Analisando-se 

os autos, observa-se que em que pese o autor tenha afirmado que os 

transtornos gerados foram por culpa do requerido, não há nos autos 

qualquer documento que comprove tal alegação. Além disso, através dos 

depoimentos colhidos, é possível verificar que o requerido em momento 

algum participou da transação realizada entre o requerente e o Sr. Marcelo 

Duarte. Do depoimento da testemunha Marcelo Duarte, extrai-se que a 

transação foi realizada para a facilitação de um financiamento para 

adquirir outro veículo. Extrai-se ainda que, todo tramite foi avençado com o 

senhor Luiz, sem que o requerido tivesse qualquer relação com o acordo. 

Ainda do depoimento do senhor Marcelo, é possível verificar que após a 

confirmação do financiamento, o recibo da motocicleta foi devidamente 

assinado para que o veículo pudesse ser novamente transferido para o 

seu nome, sendo que o responsável pela transferência seria um terceiro, 

senhor Luiz. Cumpre mencionar que a propriedade do automóvel já foi 

transferida na data de 01/10/2015, sendo que quanto a este automóvel o 

autor não possui nenhum impedimento ou restrição. Em seu depoimento, o 

autor confessou que possui outros veículos em seu nome, os quais 

possuem débitos, deixando o nome do autor restrito. Afirmou ainda, que a 

transferência da motocicleta para o legítimo proprietário não é capaz de 

solucionar as restrições em seu nome, em razão de possuir outros débitos 

de outros veículos, tudo a demonstrar sua absoluta falta de zelo. Além 

disso, em sua inicial o requerente afirma que na data de 16/11/2010 o 

requerido lhe chamou para participar da transação, entretanto, conforme 

se observa pelo documento do veículo juntado pelo autor, na data de 

04/11/2010 a motocicleta já havia sito transferida para o requerente. 

Dessa forma, verifico que não restou comprovado nos autos qualquer ato 

ilícito praticado pelo reclamado, uma vez que o mesmo sequer participou 

da transação. O requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

apenas lançou argumentos, não comprovando que os prejuízos que 

sofreu se deram por culpa do requerido. Além disso, conforme o próprio 

reclamante confessou em seu depoimento, este possui outros veículos em 

seu nome, os quais possuem débitos capazes de restringir os seus 

dados. “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito;” Portanto, o autor não comprovou os fatos 

constitutivos de seu direito, ao passo que restou comprovado nos autos 

que o requerido não teve qualquer responsabilidade na transação 

referente a motocicleta. Assim, não há que se falar em condenação do réu 

em danos morais, uma que não há comprovação dos danos sofrido, bem 

como que restou comprovado que o requerido não teve qualquer 

participação na transação. Em razão do exposto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011004-76.2015.8.11.0037 

Promovente: G. A. TRANSPORTES LTDA Promovido: ELEANDRO ANTONIO 

MARQUES PERES E CIA LTDA - ME Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por G. A. TRANSPORTES LTDA em face de ELEANDRO 

ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME Devidamente citada, a 

reclamada não apresentou contestação. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A empresa autora, alega ser uma transportadora idônea que 

trabalha no ramo de transporte rodoviário de cargas a mais 6 anos e conta 

com uma frota de veículos pesados, em todos esses anos, nunca teve 

seu nome levado a protesto. Assevera que os veículos de sua 

propriedade, vez ou outra, abastecem no posto da empresa ré, porém, os 

pagamentos são realizados pontualmente nas datas e vencimentos 

ajustados, sendo que nunca ocorreu atraso no pagamento ou mesmo 

inadimplência da empresa autora. Afirma que no dia 11 de junho de 2015, 

recebeu um e-mail da ré informando que algumas empresas estavam 

recebendo instruções de protesto indevidos em nome da empresa 

Eleandro. No dia 12 de junho de 2015, a empresa autora recebeu a 

intimação para pagamento em cartório de duas duplicatas mercantis, quais 

sejam: DUPLICATA MERCANTIL Nº S000003470, com valor total a pagar de 

R$ 14.280,70 e vencimento em 17/06/2015 e DUPLICATA MERCANTIL Nº 

S000003408, com valor total a pagar de R$ 2.559,30 e vencimento em 

17/06/2015. A empresa requerente entrou em contato com a ré, 

informando que havia recebido duas duplicatas para pagamento, 

entretanto a ré se manteve inerte. A requerida não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, tornando-se 

revel. Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a parte 

requerente, eis que a parte ré não comprovou a existência e legalidade do 

débito oriundo do protesto, ao passo que a autora comprovou a 

inexistência da dívida, bem como que restou comprovado que a cobrança 

é indevida. Assim, resta configurada a ilícita conduta da parte reclamada 

que, por sua conta e risco protestou duplicatas de dívida inexistente, 

qualificando-a como má pagadora, quando esta nada contribuiu com o fato 

danoso. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do 

débito encontra acolhida na presente demanda. Assim, resta evidente que 

no caso em apreço, extrapolou o mero descumprimento contratual e 

alcançou o abuso do direito na seara consumerista, insculpido no art. 39, 

IV do CDC. Quanto ao dano moral, embora se trate de pessoa jurídica, esta 

pode sofrer dano moral quando do ato ilícito gera danos a honra objetiva 

da empresa, ou seja, danos à sua imagem perante a sociedade. Nesse 

sentido: “Apelação cível. Ação indenizatória. Negativação indevida do 

nome da pessoa jurídica. Violação à honra objetiva. Dano moral 

configurado. 1. In casu, verifica-se que, malgrado a extinção do contrato, 

a ré insistiu na cobrança de débito indevido (assim considerado através 

de decisão judicial) e promoveu a negativação do nome da sociedade 

autora. 2. Deste modo, observa-se que a negativação indevida causou 

inegável dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica, pois tornou 
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pública uma situação de inadimplência, que sequer era verdadeira. Nesta 

parte, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente 

considerando que a parte autora ficou impedida de obter empréstimos 

perante instituições financeiras diversas, entendo que o valor de R$ 

15.000,00 revela-se justo e adequado. 3. Provimento ao apelo. (TJ-RJ - 

APL: 01762705120128190001 RJ 0176270- 51.2012.8.19.0001, Relator: 

DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 13/03/2014 12:30)” No presente caso, a imagem da autora foi 

atingida, vez que ao encaminhar dívida indevida para protesto junto ao 

cartório do 2° ofício notarial e registral de Primavera do Leste-MT, expos a 

autora como má pagadora perante a comunidade em que atua. Forte 

nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, 

contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a repressão 

eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, capaz de 

causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja material ou 

moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser 

suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, 

resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais. Em razão do exposto, declaro resolvido 

o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a liminar 

concedida nos autos. b. Declaro inexistentes os débitos no valor de R$ 

14.280,70, de 12/06/2015, título nº S000003470 e de R$ 2.559,30, de 

28/04/2015, título nº S000003408; c. Condeno o réu ao pagamento de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 14.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010974-41.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

ENIO ZANATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010974-41.2015.8.11.0037 

Promovente: ENIO ZANATTA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E SERASA S.A. Trata-se de ação 

conexa com a ação n° 1005164-39.2017.8.11.0037. Vistos e examinados 

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação promovida por ENIO ZANATTA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E SERASA S.A. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. O autor alega que foi 

surpreendido com a restrição em seu nome e ao buscar informações junto 

a primeira ré, constatou-se que se tratava de débito referente a uma 

unidade consumidora localizada na Rua Piracicaba, Quadra 76, Lote 10, 

Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT. Aduz que as rés 

incluíram seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, uma vez que ele não é mais o proprietário do 

imóvel onde está localizada a unidade consumidora devedora. A ré 

ENERGISA, contesta a ação aduzindo que em que pese o autor alegue que 

vendeu o imóvel, o mesmo não tomou as providencias necessárias para 

que a titularidade da unidade consumidora fosse alterada, sendo que à 

época do débito a unidade consumidora estava em nome da parte autora. 

A ré SERASA, contesta a ação alegando que agiu como mera depositária 

de informação, consignando o débito em seu banco de dados a mando da 

primeira ré. Analisando a questão discutida verifico que no presente caso 

não há responsabilidade das rés, uma vez que as mesmas não deram 

causa aos danos sofridos pelo autor. O autor reconheceu que foi 

proprietário do imóvel, aduzindo que realizou a venda deste na data de 

07/08/2013. Ocorre que, quando da venda do imóvel, o autor não requereu 

a retirada de seu nome como titular da unidade consumidora junto a 

empresa ENERGISA, tampouco o comprador realizou a transferência de 

titularidade. Podemos observar pelo documento de ID n° 3573877, que a 

troca de titularidade somente foi requerida na data de 27/01/2015, quando 

a fatura do mês 01/2015 já havia sido expedida. Portanto, quando do 

lançamento da fatura referente ao mês 01/2015 (23/01/2015), a unidade 

consumidora ainda estava em nome do autor e levando em consideração 

que a fatura ficou em aberto, a negativação de seu nome por parte da ré 

ENERGISA foi totalmente devida. Cabia ao autor requerer o consumo final 

da unidade consumidora e o desligamento da mesma para evitar que a 

unidade consumidora permanecesse em seu nome, bem como cabia ao 

comprador realizar a mudança de titularidade. Entretanto, nenhuma das 

medidas foram tomadas. A primeira ré não tem controle em relação a 

titularidade de unidade consumidora se tal informação não lhe for dada 

pelo consumidor, bem como não cabe a ré fazer pesquisa de unidade em 

unidade para saber se quem utilizou os seus serviços, de fato, e quem 

está como titular. Portanto, entendo que a negativação do nome do autor 

se deu por sua própria culpa e por culpa do terceiro que não realizou a 

mudança de titularidade, sendo que a ré apenas agiu no exercício regular 

de seu direito, ante a existência de débito em aberto. Assim, não há que 

se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Cumpre mencionar que, ao 

contrário do que alega o autor, houve a notificação deste por parte do 

SERASA, conforme documento de ID n° 5551957 e seguintes. Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTES. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010238-23.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOSE DE MELLO NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010238-23.2015.8.11.0037 

Promovente: FRANCISCO JOSÉ DE MELLO NETO Promovido: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por FRANCISCO JOSÉ DE MELLO NETO em face de 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FUNDAMENTO E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 215 de 871



DECIDO Analisando-se os autos, observa-se que houve quitação integral 

do débito, por meio de bloqueio judicial. Assim, tendo em vista informação 

de que os valores bloqueados já foram liberados à parte autora e levando 

em consideração o requerimento de extinção do feito em razão da 

satisfação total do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 924, II, do CPC. 

Determino outrossim, o arquivamento e a baixa dos autos, com as cautelas 

de praxe. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, 

da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

17.09.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012227-64.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA PRATES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012227-64.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUZIA PRATES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada(termo de audiência id. n°42907870), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado. No entanto, seu 

procurador compareceu à audiência de conciliação e consignou em termo 

de audiência que não conseguiu contato com sua cliente. Não obstante, 

até o momento não houve qualquer justificativa que impossibilitou sua 

ausência no ato processual designado para o dia 14 de novembro de 

2016. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Primavera do Leste-MT, 01 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004091-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA MACEDO DELMONDES (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente, 

através de sua advogada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca do atual endereço da executada. Primavera do Leste, 1 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003107-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER (ADVOGADO(A))

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente, 

para manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da insuficiência do 

endereço da executada, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça Id 

14562627. Primavera do Leste, 1 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003350-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER (ADVOGADO(A))

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO VIEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento do 

débito, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do 

Leste, 1 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003352-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

LARA REGINA RAUBER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESICA CAROLINE MACHADO DE REZENDE (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado pagar o valor exequendo, 

intimo o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primave4ra do Leste, 1º de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010474-09.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBARDA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO KLEIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a exequente para dar andamento 

ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Primavera do Leste, 1º de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011419-93.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUAN SABADINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença ID 

15552096, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 1º de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU (EXEQUENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o executado ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU, através de 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 
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sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme petição e documentos 

disponíveis no nos autos em trâmite no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

NAILSON DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a(s) parte(s) acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 1º de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

CICERO ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a(s) parte(s) acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 1º de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROSA PIRES (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) acerca do trânsito 

em julgado da sentença, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 1º de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

MARIA SELMA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a(s) parte(s) acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 1º de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

FERNANDO LEANDRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) acerca do trânsito 

em julgado da sentença, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 1º de outubro de 

2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011237-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VIEIRA LEITE (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: 

Processo: 8011237-39.2016.8.11.0037; Valor causa: $932.13; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO] Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

ANDERSON VIEIRA LEITE Pessoa(s) a ser(em) citada(s) EXECUTADO: 

ANDERSON VIEIRA LEITE - CPF: 995.667.291-20 Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2016 20:09:52. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) 

acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de título extrajudicial 

promovida pela EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME em face 

do EXECUTADO: ANDERSON VIEIRA LEITE, referente a duas notas 

promissórias, vencidas na data de 10/12/2015, no valor de R$ 417,00 e 

10/01/2016, no valor de R$ 416,00, corrigidas com juros simples, 

correspondente a 1% ao mês, valor corrigido até 17/06/2016, no valor de 

R$ 932,13 (novecentos e trinta e dois reais e treze centavos). 

Despacho/Decisão: "Vistos,Trata-se de ação de execução de titulo 

executivo extrajudicial, em que figura no polo ativo a APP impressão digital 

LTDA - ME e no polo passivo a pessoa de Anderson Vieira 

Leite.Considerando que todas as tentativas de citação/intimação do 

executado tornaram infrutíferas (Ar e Oficial de Justiça), a exequente 

requerer a citação pelas vias editalícias em conformidade com o 

enunciado 37 do FONAJE:"Em exegese ao artigo 53, §3°,§4°, da Lei 

9.099/95, não se aplica ao processo de execução o disposto no artigo 18, 

§2°, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o de vedor, observados, o que couber, os artigos 

830§§ do Código de Processo Civil (nova redação - XXI Encontro - Vitória 

/ES)".Quanto a isto, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL.Cite-se o executado 

por edital, com prazo de 20(...) dias, no termo do artigo 256 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal.Intime-se a exequente para que apresente o calculo do debito 

atualizado da presente ação, no prazo de 10(dez) dias.Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito". E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA 

LEAL, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 1 de outubro de 2018 DIVANEI 

PEREIRA DA SILVA MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012227-64.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA PRATES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012227-64.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUZIA PRATES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada(termo de audiência id. n°42907870), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado. No entanto, seu 
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procurador compareceu à audiência de conciliação e consignou em termo 

de audiência que não conseguiu contato com sua cliente. Não obstante, 

até o momento não houve qualquer justificativa que impossibilitou sua 

ausência no ato processual designado para o dia 14 de novembro de 

2016. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Primavera do Leste-MT, 01 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004635-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004635-20.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

MACHADO FERREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 3.754,84 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 01 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-51.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE APARECIDA FABRI (EXEQUENTE)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010068-51.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: SIRLENE APARECIDA FABRI 

EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 7.514,30 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de Outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011651-08.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011651-08.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MARCO ANTONIO MESQUITA 

REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 4.399,08 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 01 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002579-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGEANE THAIS SOARES RODRIGUES (EXEQUENTE)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LEOPOLDO DA MATTA NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002579-14.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ELIGEANE THAIS SOARES 

RODRIGUES EXECUTADO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS 

LTDA. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença 

na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário 

do valor de R$ 3.828,33 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado 

em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão 

do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 
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forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011565-42.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RODRIGUES DUTRA (REQUERENTE)

WELTON ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

LEONARDO JOSE DE AQUINO (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011565-42.2011.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIO RODRIGUES DUTRA 

REQUERIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 6.413,38 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012306-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR (EXEQUENTE)

ADIEL COELHO VIEIRA (ADVOGADO(A))

DALT CLEA EVANGELISTA BONFIM ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012306-09.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: WALTER FLORENTINO DE 

ARAUJO JUNIOR, DALT CLEA EVANGELISTA BONFIM ARAUJO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 11.400,00 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, ao tempo em que homologo o acordo na fase 

de cumprimento de sentença, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60572 Nr: 398-38.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE SOUZA AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE PEDROSO - 

OAB:47671

 Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do réu JEFERSON DE SOUZA AMARO e, em consequência, 

indefiro o pedido de revogação ora formulado.Sem mais, não verificadas 

as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para 

14/11/2018 as 13h00min, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as 

testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).Intimem-se e se 

Cumpra.Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207546 Nr: 3004-24.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO SCHONARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 Código 207546

Vistos.

1. Recebo a denúncia em desfavor de Arnildo Schonarth, dando-o como 

incurso nos artigos nela mencionados.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art.396-A).

4. Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor 

Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, paragrafo 

segundo).

5. Sem prejuízo, indefiro o item 2 da cota ministerial de fl. 35, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do artigo 1.688 da 

CNGC Judicial.

6. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 193815 Nr: 5660-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 5660-85.2017.811.0037 código 193815

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

RÉU(S): ELIAS PEDRO FILIPIN

INTIMANDO: Réu(s): Elias Pedro Filipin, Cpf: 80779964187, Rg: 1080119-7 

SSP MT Filiação: Euclides Antonio Filipin e Maria Filipin, data de nascimento: 

12/05/1975, brasileiro(a), natural de Erechim-RS, convivente, mecânico, 

Endereço: Atualmente Em Local Incerto e Não Sabido, Cidade: Primavera 

do Leste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências:

A) Determinar o imediato afastamento do agressor Elias Pedro Felipin,

B) Proibir o representado Elias, de se aproximar da ofendia, seus 

familiares e testemunhas a distância inferior a 500 (quinhentos) metros

C) Proibir o representado Elias de frequentar a residência da ofendida e o 

local em que trabalha, bem como, qualquer residência de sua família

DECISÃO/DESPACHO: Cód. 193815 Vistos, etc. 1. Certificado nos autos 

que o ofensor não fora encontrado para ser intimado (fl. 24), determino 

seja expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do 

ofensor acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima. 2. 

Decorrido o prazo editalício, vista ao MP. 3. Após, tornem conclusos. 

Intimem-se e se cumpra. Primavera do Leste, 04 de abril de 2018. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da F. 

Maia, digitei.

Primavera do Leste - MT, 3 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 129048 Nr: 1913-35.2014.811.0037

AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURI DA COSTA CHERNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Homologo a desistência supra e defiro o pedido da Defesa.

Designo a audiência para o dia 28/02/2019, às 14h30min para a oitiva da 

testemunha Nair Silva Carvalho.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Nicoli Damini), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204611 Nr: 1619-41.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME OLIVEIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNYFER FERREIRA 

BATHEMARQUE - OAB:

 Autos código 204611

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 05/10/2018 às 14:00

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209977 Nr: 4127-57.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 209977

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 05/10/2018 às 14:20

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 08/2018-DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson 

Candiotto Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Sorriso, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de Nível Superior em Direito para o Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT, em conformidade com o subitem 7.2 do Edital n.º 

014/2012/PRES, de 16/05/2012.

* O Edital n° 08/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002878-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

EDUARDO DESIDERIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

1002878-16.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da petição 

do Executado, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003466-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA (ADVOGADO(A))

WILLIANS ALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (REQUERIDO)

1003466-52.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 
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jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 1 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

william behling pereira da luz (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME (EXECUTADO)

ALFEO AUGUSTO TRECENTI (EXECUTADO)

 

1003553-76.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da petição 

do Exequente. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002201-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

MAURICIO MARQUES DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MACHADO (ADVOGADO(A))

VILMAR SIMISEN (REQUERIDO)

 

1002201-15.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 1 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

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

Processo Número: 1002214-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

M. S. L. (AUTOR(A))

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLEILSON XAVIER LEITE (RÉU)

 

1002214-48.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

impugnação apresentada pelo Executado. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001273-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VANESSA ISIDORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

WILSON SIQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1001273-64.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 1 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006473-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERENTE)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1006473-86.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 
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(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA (ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO (ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA (ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES (ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ SIMOES FILHO (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO (ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

1003476-67.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 280,00. Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132998 Nr: 6848-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14234, 

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVIAN - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para juntar aos autos as certidões atualizadas dos imóveis a serem 

penhorados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39562 Nr: 2442-89.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFEO AUGUSTO TRECENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 
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OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDI 

- OAB:6.735, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n. 2442-89.2007.811.0040 – Código: 39562.

 Vistos etc.

 Ante a apresentação de novos cálculos pela parte exequente, INTIME-SE 

a parte executada para pagamento voluntário, assinalando prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa e honorários, em conformidade com o 

disposto no §1º, do art. 523, do CPC.

 Oportunamente, se for o caso, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43968 Nr: 1137-36.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SPR TRANSPORTES 

LTDA, LEANDRO CRISTIAN LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B

 Autos n. 1137-36.2008.811.0040 – Código: 43968.

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos, observo que os demandados, na fase 

de conhecimento, foram citados por edital, razão pela qual, após o prazo 

para contestação, lhes foi nomeado curador especial.

 Contudo, quando da deflagração do cumprimento de sentença, fora 

procedida a intimação através dos patronos nomeados para o exercício da 

curadoria, em desconformidade do disposto no art. 513, inciso IV, do CPC.

 Assim, pelo exposto, a fim de evitar nulidade futura, previamente a análise 

do pedido de penhora, DETERMINO a intimação dos executados pela via 

editalícia, na forma do art. 513, inciso IV, do CPC.

 Decorrido o prazo para pagamento voluntário, CONCLUSOS os autos para 

análise dos pedidos formulados à fl. 278.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1957 Nr: 822-28.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR BROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n. 822-28.1996.811.0040 – Código: 1957.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, 

inclusive, deduzindo o valor liberado (fl. 199), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30982 Nr: 185-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA SCARAMUZZA DELSIN MIZAEL, WEBY MIZAEL 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI, LIDIA JUDITA 

DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON ZAM - 

OAB:163703/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 Autos n. 18/2006 – Código Apolo: 30982.

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fl. 340, DETERMINO seja procedida nova intimação 

dos executados para que, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, 

procedam o recolhimento do valor relativo aos honorários periciais.

 Por oportuno, ADVIRTO que a inércia no cumprimento das determinações 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, do 

CPC, sujeita as sanções criminais, civis e processuais cabíveis, bem como 

multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (§2º, art. 77, do 

CPC), eis que devidamente intimados anteriormente, quedaram-se inertes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82447 Nr: 1340-90.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES ALVES SILVA, Rosangela Brito Amador de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Autos n. 1340-90.2011.811.0040 – Código Apolo: 82447.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação da parte exequente (fl. 331), EXPEÇA-SE o 

competente alvará de liberação da quantia depositada nos autos, devendo 

a Secretaria da Vara observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do 

Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 Relativamente aos valores remanescentes, INTIME-SE a executada para 

cumprir integralmente a obrigação, sob pena de penhora.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57336 Nr: 1164-48.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PETRI VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND.COM. 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ARTURO RESENDE 

URRESTA - OAB:37298, LUIZ FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - 

OAB:25930, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B, SOLANGE 

DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 Autos n. 1164-48.2010.811.0040 – Código: 57336.

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 223 de 871



 Ante o teor da certidão de fl. 411, INTIME-SE a parte exequente para 

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

 Oportunamente e, sendo o caso, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44323 Nr: 1322-74.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CORADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE COSTA MARTINS CORADIN - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1322-74.2008.811.0040 – Código Apolo: 44323.

 Vistos etc.

 Tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública Estadual de fls. 

385/386, em consonância com o disposto no art. 183 do CPC, DEFIRO o 

pedido de remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado, devendo a 

Secretaria da Vara observar as disposições constantes na CNGC/MT.

 Anoto que, embora esta magistrada tenha determinado em alguns feitos a 

intimação na forma do disposto no art. 412, §6º, da CNGC, instruída com 

cópia integral dos autos, in casu, resta impossibilitada dado ao elevado 

número de páginas no presente feito.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 179651 Nr: 8905-95.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE BONFANTI TREIN, SALETE BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Autos n. 8905-95.2017.811.0040 – Código Apolo: 179651.

 Vistos etc.

 PROSSIGA no cumprimento da determinação de fls. 225/226.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30718 Nr: 5133-47.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, WILLIAM DERZE DO 

NASCIMENTO - OAB:1623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5133-47.2005.811.0040 – Código: 30718.

 Vistos etc.

 Em consonância com a decisão prolatada à fl. 153, DEFIRO a liberação do 

valor correspondente a 40% (quarenta por cento) dos honorários 

periciais, conforme requerimento de fls. 251/252.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40561 Nr: 3379-02.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON CARLOS KARNOPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483

 Autos n. 3379-02.2007.811.0040 – Código: 40561.

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 287, DEFIRO a expedição do alvará de 

levantamento, devendo a Secretaria da Vara observar o disposto no 

Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos 

magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, bem como requerer o que entender de direito, assinalando 

prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120134 Nr: 9577-11.2014.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - 

OAB:275477, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, OTTO 

WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/MT

 Autos n. 9577-11.2014.811.0040 – Código: 120134.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada, 

consoante comprovante de depósito judicial de fl. 255, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada nos autos em favor dos 

exequentes, devendo a Secretaria da Vara observar o disposto no 

Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos 

magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 4416-64.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO SHOW RACE LTDA - ME, NESTOR 

PREIMA NETO, FERNANDO PREIMA, MARCIO PREIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMELIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "LOTE URBANO sob n.º 10, da 

Quadra n.º 01, situado no Loteamento Residencial Alphaville, na cidade de 

Sorriso, Estado do Mato Grosso, com área de 450,00m² (quatrocentos e 

cinquenta metros quadrados), devidamente matriculado no CRI de 

Sorriso/MT sob o nº 15469, de propriedade de Nestor Preima Neto, ficando 

o mesmo como FIÉL DEPOSITÁRIO do bem". CIENTIFICANDO a PARTE 

EXECUTADA, que a partir da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 

(quinze) dias para opor, querendo, EMBARGOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 4416-64.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO SHOW RACE LTDA - ME, NESTOR 

PREIMA NETO, FERNANDO PREIMA, MARCIO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMELIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de hora, INTIMAR o 

exequente a comprovar o registro da penhora na matrícula (art. 844, do 

CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19621 Nr: 3806-38.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, GREICIANE 

CAVALCANTE DA SILVA, GLEICIELEN CAVALCANTE DA SILVA, SUELI 

TENÓRIO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que recaiu sobre 

o(s) seguinte(s) bem(ns): " Marca/Modelo HONDA/CG 125 TITAN KS, Placa 

JZG 9136, Ano Fabricação 2001, Ano Modelo 2001, Chassi 

9C2JC30101R150256, ficando o mesmo como Depositário Fiel,". 

CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação da 

penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145076 Nr: 1465-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA 

CRUZ MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI, SIDINEI MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274, JORGE LUIZ ZANON - OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001621-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JESKA ALLINE DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar o advogado da parte autora 

acerca da devolução com a observação: "mudou-se" da carta de citação 

da parte requerida. Sorriso, 01 de outubro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002327-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI (REQUERENTE)

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOSE TOMASI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA ASSINAR TERMO DE DE CURATELA.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002645-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002645-48.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça. Não obstante o requerente tenha 

pugnado pela dispensa da realização da audiência de 

conciliação/mediação, o cancelamento da referida solenidade só é 

possível quando requerida por ambas as partes, nos termos do artigo 334, 

§ 4º, inciso I, do CPC. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 
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desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005527-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI MIGUEL SCHNEIDER (REQUERENTE)

SALETE ODETE SCHNEIDER (REQUERENTE)

ALEX SANDRO KASSNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR APARECIDO CAPELI (REQUERIDO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (REQUERIDO)

INVEST-BEIRA RIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

INVEST INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

JARDIM OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005527-80.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ARI MIGUEL SCHNEIDER, SALETE ODETE SCHNEIDER 

REQUERIDO: INVEST INCORPORACOES LTDA, INVEST-BEIRA RIO 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADEMAR 

APARECIDO CAPELI, CARLOS BIRCHES SEBRIAN, JARDIM OURO VERDE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Percutindo ao fundo 

da parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos 

requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão do benefício. Isso porque da declaração de pobreza, a parte 

deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, 

tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que 

não necessitam. No caso, em que pese tenha juntado declaração de 

pobreza, infere-se dos autos que os autores possuem imóvel com 11,5 ha 

(onze hectares e cinquenta ares) em perímetro urbano nesta cidade, 

realizando ainda contrato de pareceria para iniciar empreendimento 

imobiliário no imóvel, o que evidencia que os autores certamente não 

apresentam condição de miserabilidade, carecendo de mais elementos 

para demonstrar sua impossibilidade financeira. Assim, cabe ao 

magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar acerca 

do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – 

PRESUNÇÃO RELATIVA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade 

da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do 

feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei. (TJMT – AI 

nº 1002123-44.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 13/08/2018) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005548-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME (AUTOR(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NERVO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005548-56.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME RÉU: GILBERTO NERVO 

Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento 

de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas 

as providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005552-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GILSON MULLER (AUTOR(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005552-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GILSON MULLER RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do 

artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 
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na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005644-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS LUIZ MARTELLI (AUTOR(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CHAVES QUILLO 09657326907 (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005644-71.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CARLOS LUIZ MARTELLI RÉU: GUILHERME CHAVES QUILLO 09657326907 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, 

forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição 

inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005723-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA (ADVOGADO(A))

LEILA MACHADO CAMILOTTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005723-50.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LEILA MACHADO CAMILOTTO EXECUTADO: RODOTEMPO 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos etc. Percutindo ao fundo da 

parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos 

requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão do benefício. Isso porque da declaração de pobreza, a parte 

deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, 

tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que 

não necessitam. No caso, a autora não juntou declaração de 

hipossuficiência, ou qualquer outro documento que ateste sua condição 

econômica precária. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos 

presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Outrossim, 

verifico que a advogada peticionante não juntou instrumento de 

procuração nos autos. Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo 

CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante publicação no 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte instrumento de procuração 

e comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 

do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem 

como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005633-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005633-42.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA RÉU: MARCELO MARCOS WASEM Vistos etc. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida para realizar o 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

constar no mandado que, se não forem opostos embargos no mesmo 

prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, 

caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa 

(artigo 701 do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte 

Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da 

norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002327-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI (REQUERENTE)

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOSE TOMASI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ADALTO QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1002327-36.2016.8.11.0040 

Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI Endereço: Rua 

Marechal Candido Rondon, 4075, Recanto dos Passaros, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: EUCLIDES JOSE TOMASI 

Endereço: Marechal Candido Rondon, 4075, Recanto dos Passaros, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: CIÊNCIA A QUEM POSSA 

INTERESSAR DE QUE FOI DECRETADA A INTERDIÇÃO DE EUCLIDES JOSÉ 

TOMASI, POR SENTENÇA PROFERIDA EM 23/04/2018, PELA CAUSA CID 

10 F79, O QUE LHE IMPOSSIBILITA GERIR SEUS PRÓPRIOS BENS E 

PRATICAR OS ATOS DA VIDA CIVIL, ALÉM DOS LIMITES DA CURATELA, 

NOS MOLDE DO ARTIGO 755, § 3º, DO Código de Processo Civil de 2015. 

Prazo de INTERDIÇÃO – INDETERMINADO – CURADORA NOMEADA MARIA 

LUIZA TOMASI SENTENÇA: Processo: 1002327-36.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela].Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI 

Parte Ré: REQUERIDO: EUCLIDES JOSE TOMASIVistos etc.Cuida-se de 

Ação de Interdição ajuizada por Maria Luiza Tomasi em desfavor de 

Euclides Jose Tomasi, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que o requerido é seu filho e este possui doença psíquica 

diagnosticada com sendo a CID-10 F79, em razão disso não consegue 

exercer qualquer ato da vida civil, requerendo a sua nomeação com 

curadora.Com a inicial vieram os documentos anexo.A inicial foi recebida 

conforme id nº 3691398, nomeando a autora como curadora provisória do 

interditando.Realizado o interrogatório no dia 21/03/2017, foi determinado a 

realização de perícia médica.O laudo pericial foi juntado aos autos sob id 

nº 10605604, concluindo pela incapacidade do interditando em manifestar 

livremente sua vontade, bem com pela dependência de terceiros para 

realizar qualquer ato da vida civil.O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, nomeando a autora curadora definitiva (id nº 

11187153).A Defensoria Pública, nomeada curadora especial do 

interditando, também manifestou pela nomeação da autora como curadora 

definitiva.Vieram os autos conclusos.É o relatório. Decido.Trata-se de 

pedido de interdição formulado pela requerente, uma vez que o requerido, 

sua filho, não possui condições de gerenciar e reger seus atos e bens, ou 

seja, sua vida civil.Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que assiste razão à requerente.Isto porque, consoante se infere 

nos documentos pessoais acostados aos autos, dúvidas não há sobre a 

legitimidade da parte autora para promover o pedido de interdição, a teor 

do que dispõe o art. 747 do Código de Processo Civil. Com efeito, entendo 

perfeitamente plausível a pretensão da requerente, uma vez que restou 

demonstrado que o interditando não possui o mínimo discernimento para 

os atos da vida civil, conforme constatado em audiência sob id nº 

5596796. No mesmo sentido foi a conclusão apresentada na perícia (id nº 

10605604):“O periciando, o Sr. Euclides José Tomasi, com 61 anos de 

idade possui diagnóstico de retardo mental. Não faz uso de medicação 

psicotrópica. Nunca estudou ou trabalhou.Desorientado no tempo e no 

espaço. Contactuante e cooperativo, porém com respostas sem nexo, 

repetitivas, monossilábicas. Com alterações cognitivas. Comportamento 

infantilizado e dependente. (...) Incapaz da inciativa de cuidados de higiene 

pessoal. Sem noção do lícito e de valores financeiros.Considero o 

periciando com incapacidade para a vida independente e possui total 

dependência de terceiros de forma permanente.”Com a redação dada pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), dita o Código 

Civil em seu art. 1.767:Art. 1767. Estão sujeitos a curatela:I - aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;Diante dos documentos acostado aos autos, como o laudo 

médico, bem como oitiva judicial da interditada, tenho que a sua 

incapacidade para os atos da vida civil restou fatidicamente 

comprovada.Deste modo, o pedido se encontra de acordo com o disposto 

nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 do Código de 

Processo Civil de 2015, devendo ser deferido. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por consequência, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de Euclides Jose Tomasi, qualificado nos autos, 

nomeando-lhe curadora Maria Luiza Tomasi, devendo esta assinar termo 

de curatela assim que registrada a sentença, incumbindo-lhe de assistir o 

interditado em todos os atos de sua vida civil.Inscreva-se a sentença no 

Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado e da curadora, a causa da interdição (retardo mental - CID10 

F79 - o que lhe impossibilita gerir seus próprios bens e praticar os atos da 

vida civil), além dos limites da curatela, nos moldes do artigo 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, expedindo-se o competente Alvará de 

Curatela.Custas recolhidas, conforme id nº 3022200.Cientifique-se o 

Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

b a i x a s  d e  e s t i l o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 21 de abril de 2018.Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, OLGA 

TALITA FURLAN MAZZEI, digitei. SORRISO, 1 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001812-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA EIRELI - ME (AUTOR(A))

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (RÉU)

 

Autos nº 1001812-98.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução por quantia certa ajuizada por GOES FILGUEIRA ADVOGADO 

em desfavor de C.MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, sob os fatos e fundamentos 

expostos na exordial. Com a inicial vieram os documentos anexados no id. 

1952896 e seguintes. Pela decisão proferida em ID.3677775., indeferiu-se 

os benefícios da justiça gratuita, determinando recolhimento das custas 

judiciarias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Manifestação pela parte autora (ID.4283955). Logo adiante, a parte autora 

peticionou nos autos desistindo de prosseguir com a presente ação, 

pugnando pela extinção do feito (ID.4563285). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como "a 

abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após o 

ajuizamento da ação".[1] Como se vê, ao contrário do que ocorre com a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão articulada 
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(causa de extinção do processo com resolução de mérito), a desistência 

da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o direito 

material que permanece incólume. Ademais, analisando o feito, verifico 

que ainda não houve triangularização da relação processual, ante a 

ausência de citação da parte ré, razão pela qual, a extinção do presente 

feito independe de concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por GOES FILGUEIRA ADVOGADO 

em desfavor de C.MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, pela 

parte autora. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 05 

de abril de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito em Substituição Legal [1]TUCCI, José Rogério Cruz e. Desistência 

da ação. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 5.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002645-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 27/11/2018 às 09h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003130-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERONILDES HARUE HARA HUBNER (EXECUTADO)

RAMAO MARTINS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de citação, conforme 

determinação judicial.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112477 Nr: 4364-24.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL JUNG - 

OAB:17220-MT, ROSENILDE DUARTE JARA - OAB:14987-A

 Tendo em vista que houve, de fato, equívoco na intimação DJE, reabro o 

prazo para defesa, intimando a parte requerida para manifestação no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41252 Nr: 4069-31.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ANTONIO BERTOLDI, ADRIANA MARIANI, 

DINAEL BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, JOÃO SILVÉRIO BINSFELD, SILVANA MOLITOR SOUZA 

PICOLO, ALVARO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, AIRTON CELLA - OAB:3938, BRUNA ERGANG DA 

SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, 

lívia comar da silva - OAB:7650-b, PEDRO OVELAR - OAB:6270, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90375 Nr: 1989-21.2012.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANNO RENALDINO SCHULTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDO VAZ SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Código Apolo nº: 90375

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005727-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - 991.309.391-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005727-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA REPRESENTANTE: MARIA DE FATIMA DA 

SILVA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, e etc. Considerando que na comarca de Sorriso/MT, a 

competência para processar e julgar feitos onde seja parte interessada ou 

interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 4ª 

Vara desta Comarca, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, consequentemente, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO do feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, 

procedendo-se com as baixas e anotações de estilo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005617-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005617-88.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FABIANA DOS SANTOS RÉU: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. 

Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub examine 

deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente 

no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso 

LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência 

da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão do benefício. Isso porque da declaração de 

pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu 

sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da 

justiça gratuita àqueles que não necessitam. No caso, em que pese tenha 

juntado declaração de pobreza, infere-se dos autos que a autora possui 

empreendimento comercial, conforme sua qualificação no documento sob 

id nº 15556607, bem como possui imóvel disponível para locação, o que 

evidencia que a autora certamente não apresenta condição de 

miserabilidade, carecendo de mais elementos para demonstrar sua 

impossibilidade financeira. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO 

RELATIVA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da 

concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do 

feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei. (TJMT – AI 

nº 1002123-44.2018.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018) Assim, para fins e prazo do 

artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de seu advogado 

mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

VALDECIR ANTONIO RIGO (EXEQUENTE)

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILLES DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VERUSSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001689-03.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

VALDECIR ANTONIO RIGO EXECUTADO: FERNANDO VERUSSA Vistos 

etc. Cuida-se de pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação 

(id nº 11692733), aduzindo o exequente o decurso do prazo para 

pagamento voluntário. DECIDO. Em que pese o decurso do prazo in albis 

para apresentação de pagamento pelo executado, o rito da execução não 

comporta a expedição de mandado de penhora vez que se trata de 

execução de entrega de coisa certa (art. 806 do CPC). Convém mencionar 

que a penhora pode ser realizada nos autos desde que haja a conversão 

da execução de entrega de coisa certa para pagamento de quantia certa, 

o que não ocorreu neste caso. Em situação semelhante o TJMT julgou da 

seguinte forma: RAI - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - 

CPR VENCIDA - BUSCA E APREENSÃO DE PRODUTO AGRÍCOLA 

SEGUIDO DA ORDEM DE PENHORA ON LINE - CAUSA SUBJACENTE 

PENDENTE DE ANÁLISE - TÍTULO DE CRÉDITO ATRELADO AO NEGÓCIO 

SUBJACENTE - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PENHOR CEDULAR 

DETERMINADO EM OUTRA DEMANDA - AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO - DECISÕES RECORRIDAS REFORMADAS - APREENSÃO DE SOJA 

NO ARMAZÉM DE EMPRESA ESTRANHA À CPR - LIBERAÇÃO - EFEITO 

TRANSLATIVO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 

265, IV, "A" CPC - RECURSO PROVIDO. 1 - Em que pese à Cédula de 

Produto Rural ser título de crédito e a ela serem aplicadas as disposições 

de direito cambiário, notadamente no que tange à abstração e à autonomia, 

a oposição de exceções pessoais em face do credor originário, quando 

relevantes, gera óbice ao processamento da Execução pelo endossatário, 

à luz do artigo 294 do CC.2 - No caso, a medida acautelatória de busca e 

apreensão do produto agrícola mostra-se temerária, pois o próprio Juízo 

prolator da decisão objurgada suspendeu os efeitos do penhor de 1º grau 

da CPR 11/2013 em face da endossante e da endossatária do título.3 - Se 

os efeitos do penhor cedular estão suspensos e devidamente averbados 

no Registro de Imóveis, significa que o título exequendo carece de 

exigibilidade. Logo, o mais sensato é a liberação dos grãos apreendidos e 

a aplicação do efeito translativo para determinar a suspensão da marcha 

processual da Ação de Execução, nos termos do art. 265, IV, alínea "a", 

do CPC, até o desate da ação que discute a higidez do título.4 - A penhora 

on line só tem lugar quando a Execução para Entrega de Coisa Incerta for 

convertida em Pagamento de Quantia Certa, inocorrente na hipótese.5 - 

Consubstancia prática abusiva a apreensão de produto agrícola em 

armazém de empresa que não guarda relação com a emissão da CPR 

objeto do litígio, devendo ser procedida a liberação. (TJMT - AI 

52474/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 

07/10/2014) Assim, indefiro o pedido de penhora. Quanto ao pedido de 

expedição de certidão negativa de oposição de embargos à execução 

pelo executado, tratando-se de diligência ao alcance da parte uma vez 

que há disponibilidade, pelos sistemas de informação processual do TJMT, 

para consulta de processos aos advogado do exequente, verifico a sua 

prescindibilidade. Desse modo, INDEFIRO o pedido de expedição de 

certidão. Com efeito. tendo em vista o decurso do prazo para pagamento 

voluntário, defiro o pedido sob, prossiga-se com cumprimento da 

determinação sob id nº 5560182, expedindo mandado de busca e 

apreensão. Após, intime-se o exequente para manifeste em 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (EXECUTADO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

ALICE MARIA BINSFELD (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000313-79.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: SILVIO FERREIRA DE 

ALBUQUERQUE JUNIOR, DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS, MAURO 
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SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, ALICE MARIA BINSFELD, DILCK 

CHRISTINA BINDE MARTINS, JOSE FLAVIO Vistos, e etc. Inicialmente, 

considerando a informação contida na certidão sob id nº 11236815, 

quanto a impossibilidade de citação do executado José Flávio, INTIME-SE a 

parte a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe novo 

endereço do executado. Com relação aos demais, considerando que os 

executados foram devidamente citados e deixaram de apresentar 

pagamento voluntário do débito, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS, com relação a estes, nos 

termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO de contas do 

executado SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, CPF: 

158.807.838-80; DAQUINO JOSE BORGES DE FREIRAS, CPF: 

004.716.089-63; MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, CPF: 

841.933.609-20; ALICE MARIA BINSFELD, CPF: 708.609.390-49; e DILCK 

CHRISTINA BINDE, CPF: 004.289.899-42, através do sistema BACEN-JUD, 

no montante de R$ 1.412.837,82 (um milhão, quatrocentos e doze mil, 

oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme 

cálculo de id. 11362371, JUNTE-SE aos autos cópia da operação. 

Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja 

transferida para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC. Se a 

penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte Executada, 

para que se manifeste em 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 2º e 

3º, do CPC/2015. Por outro lado, caso a penhora online reste infrutífera 

(total ou parcialmente), INTIME-SE a parte exequente para que indique 

bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 

(vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO 

do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao 

ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, observando-se o artigo 1.181 da CGNC. EXPEÇA-SE certidão 

para fins de protesto, na forma do artigo 517 do CPC, somente em relação 

aos executados devidamente citados. No mais, tendo em vista que não 

houve o pagamento voluntário do débito pelo executado, mesmo 

devidamente citado, DEFIRO o pedido de inclusão do nome dos 

executados que já foram citados no cadastro de inadimplentes, nos 

termos do art. 782, §3º, do CPC, por meio do sistema SERASAJUD. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001752-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (REQUERENTE)

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004394-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FIGUEIROA DE SOUZA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

e manifestação apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004598-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004429-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

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

Processo Número: 1001356-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (ADVOGADO(A))

J. P. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. G. (RÉU)

A. S. M. (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA PELO REQUERIDO E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002361-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO CELSO KEMPF (REQUERENTE)

DELCI MARIA KEMPF (REQUERENTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelos requeridos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004596-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KELMO RATIER SALINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002417-44.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AEROCLUBE DE DOURADOS (REQUERIDO)

ETA - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA (REQUERIDO)

VICTOR JORGE MATOS (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003810-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

M. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

DENIS ATANAZIO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO INÁCIO MORAIS (ADVOGADO(A))

 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004823-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO HERRERO (REQUERENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004799-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

EDEN OSMAR DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59221 Nr: 2520-78.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDE ROSA - OAB:18693

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Vistos. Suspendo o feito, nos termos do art. 313, inciso II, do NCPC, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a possibilidade de solução 

consensual do conflito.

2- Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, tornem 

conclusos.

3- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116691 Nr: 7629-34.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLY BEZERRA DA SILVA, RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LIMA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se 

acerca da carta precatória/ofício/certidão retro juntada, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83078 Nr: 2045-88.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR CARLINHOS CAVALHEIRO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB MAQUINA E EMBALAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se 

acerca da carta precatória/ofício/certidão retro juntada, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106752 Nr: 9781-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINE VIDEO LOCADORA E LAN HOUSE 

LTDA-ME, RENATO MENEZES PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se 

acerca da carta precatória/ofício/certidão retro juntada, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento/extinção. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Na hipótese de necessidade de cumprimento do ato em 

outra Comarca, deverá efetuar o recolhimento das custas (preparo) da 

carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo deprecado via 

malote digital ou, para, querendo, retirar a carta precatória a fim de 

distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62010 Nr: 5302-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA CAMICIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se 

acerca da carta precatória/ofício/certidão retro juntada, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento/extinção. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Na hipótese de necessidade de cumprimento do ato em 

outra Comarca, deverá efetuar o recolhimento das custas (preparo) da 

carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo deprecado via 

malote digital ou, para, querendo, retirar a carta precatória a fim de 

distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3278 Nr: 187-18.1994.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGON INÁCIO MARX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS ANTÔNIO BUCCO BRUM, FERNANDO 

PEDROSO BRUM, LUIZ FERNANDO BUCCO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA ALMEIDA WILLE - 

OAB:15040/MT, MARCELO GIULIANO VEPPO PALMA - OAB:6793-B, 

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEDROSO BRUM - 

OAB:4060/RS

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se 

acerca da carta precatória/ofício/certidão retro juntada, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento/extinção. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Na hipótese de necessidade de cumprimento do ato em 

outra Comarca, deverá efetuar o recolhimento das custas (preparo) da 

carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo deprecado via 

malote digital ou, para, querendo, retirar a carta precatória a fim de 

distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55453 Nr: 5775-78.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Permaneçam os autos conclusos para sentença.

2- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119187 Nr: 9463-72.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO JOSE DA SILVA, CJS COMÉRCIO DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da petição retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85554 Nr: 4904-77.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, LCAL, VSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE CÁSSIA LA SERRA 

SÓCIO - OAB:71049, FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - 

OAB:Defens.Publico, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da petição retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59658 Nr: 2956-37.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER ANTONY HEMING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABA - SINOP INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA DE CASTRO PASSARE - OAB:6 199

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da petição retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 1480-32.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLETE FRIGO BAUMGRATZ, LARISSA INÁ 

GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - OAB:48203

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da petição retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20726 Nr: 947-15.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GENIPLO PELIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PULICE, MERCEDES FERREIRA DE 

RESENDE, ELIZABET MARIA TAVARES PETRUCCI, VERA LUCIA TAVARES 

BARROZO, CRISTÓVÃO AUGUSTO TAVARES DE REZENDE, ROBERTO 

CARLOS TAVARES DE REZENDE, ISABEL CRISTINA TAVARES MARTINS, 

ELIANE KÁTIA TAVARES FERREIRA, CLÁUDIA CORINA TAVARES DE 

RESENDE, CARLOS AUGUSTO TAVARES DE REZENDE, SANDRA MERCÊS 

TAVARES, CLÁUDIO MANOEL TERRA PETRUCCI, JOSE DE CASTRO 

BARROZO FILHO, LUCI DE FÁTIMA DA SILVA TAVARES, LACI ELENA DE 

SOUZA TAVARES, WILLIAN RENATO COSTA MARTINS, FERNANDO JOSÉ 
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DE SOUZA FERREIRA, ALOISIO GRIBEL DE RESENDE, MARIA CARMEM DA 

FONSECA SILVA TAVARES, CUSTODIO TAVARES DE REZENDE - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GALBIATTI - 

OAB:34303 SP, JOSÉ APARECIDO NUNES QUEIROZ - OAB:86.865 SP, 

LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, SUETÔNIO PAZ - OAB:MT - 5203

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da petição retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2454 Nr: 311-93.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, JAIRO OLIVEIRA 

SAENGER, ADMIR ANTÔNIO ZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, JOAO 

CELESTINO BATISTA NETO - OAB:11.367, LUCIANA JOANUCCI MOTTI 

- OAB:7832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, RODRIGO 

SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da petição retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128123 Nr: 4279-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ANTONIO ZINI MEI, MOACIR ANTONIO 

ZINI, EVERTON BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno, ainda, que nos termos do art. 844, do CPC, cabe a parte 

exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente, 

para tanto, deverá efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro 

de Penhora, no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e apresenta-la 

junto a esta Secretaria para retirada do Termo/Certidão de penhora. 

Destaco que para realização da avaliação do imóvel, bem como intimação 

dos executados acerca da mesma, a parte autora deverá efetuar o 

pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

Na hipótese de o imóvel estar localizado em outra Comarca, deverá 

efetuar o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55376 Nr: 5646-73.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR JOSE FRANCIOSI, MARILUCI ANTUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO FRANÇA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno, ainda, que nos termos do art. 844, do CPC, cabe a parte 

exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente, 

para tanto, deverá efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro 

de Penhora, no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e apresenta-la 

junto a esta Secretaria para retirada do Termo/Certidão de penhora. 

Destaco que para realização da avaliação do imóvel, bem como intimação 

dos executados acerca da mesma, a parte autora deverá efetuar o 

pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

Na hipótese de o imóvel estar localizado em outra Comarca, deverá 

efetuar o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50354 Nr: 684-07.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR VISCARDI, ANTONIA PAZINATO 

VISCARDI, PEDRO SECCHI, ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI, JANISCE 

APARECIDA BOSO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno, ainda, que nos termos do art. 844, do CPC, cabe a parte 

exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente, 

para tanto, deverá efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro 

de Penhora, no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e apresenta-la 

junto a esta Secretaria para retirada do Termo/Certidão de penhora. 

Destaco que para realização da avaliação do imóvel, bem como intimação 

dos executados acerca da mesma, a parte autora deverá efetuar o 

pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

Na hipótese de o imóvel estar localizado em outra Comarca, deverá 

efetuar o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129955 Nr: 5326-13.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND.QUÍMICA E 

AGROPEC.LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, 

JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141/SP, PAULO ROBERTO 

SANTOS CALMON - OAB:198.905 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028
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 Nos termos do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a 

averbação da penhora no registro competente, para tanto, deverá efetuar 

o recolhimento da guia da certidão de Registro de Penhora, no site do 

Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria 

para retirada do Termo/Certidão de penhora. Destaco que para realização 

da avaliação do imóvel, bem como intimação dos executados acerca da 

mesma, a parte autora deverá efetuar o pagamento da diligência. Para 

tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Na hipótese de o imóvel estar 

localizado em outra Comarca, deverá efetuar o recolhimento das custas 

(preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo 

deprecado via malote digital ou, para, querendo, retirar a carta precatória a 

fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145233 Nr: 1567-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE OLIVEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106701 Nr: 9736-85.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPSERVS - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇOS DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GERHARDT - 

OAB:16342

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data para início da Perícia para o dia 

08/11/2018, às 10:00 horas. Local: Banco Cooperativo Sicredi, localizado 

na Av. Natalino João Brescansin, 124, Centro Sul, Sorriso-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59501 Nr: 2799-64.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:11.006-B/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ANÉSIO DE OLIVEIRA, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial. Nesta solenidade, as partes 

formalizaram acordo. É o necessário. Fundamento e decido. Compulsando 

estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição amigável, 

visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando pela 

homologação judicial do pacto. Pois bem. Constata-se que o acordo em 

comento foi livremente pactuado. Em virtude disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe. Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surtam os seus jurídicos e regulares efeitos, o 

ACORDO a que chegaram as partes nesta solenidade, nos moldes das 

cláusulas estipuladas livremente entre as partes. Como consequência, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do atual Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios. Sem custas nos termos do § 3º, do artigo 90, do 

Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, após o pagamento do 

débito, ao arquivo. Dou esta por publicada em audiência. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100303 Nr: 3038-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI INÊS LEMAINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o requerimento de fls. 80.

2) Proceda as alterações necessárias junto ao Sistema Apolo.

3) Após, cite-se na forma outrora determinada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146806 Nr: 2390-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TAVARES DE MIRANDA, VALDIR 

DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora, via DJe, para que promova a citação do requerido 

Carlos Tavares de Miranda, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111977 Nr: 3940-79.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCELA MARIA BEZERRA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BENEDITO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT

 Vistos.

1) Diante da manifestação de fls. 159, intime-se a parte requerida, via DJe, 

para que se manifeste quanto ao pedido de desistência da ação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

2) Consigno que a inércia da parte será interpretada como anuência ao 

pedido.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98125 Nr: 643-98.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA SOARES BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte requerida pelos Sistemas 

conveniados do TJMT, uma vez que a parte autora não comprovou o 

esgotamento dos meios possíveis para localização do(s) devedor(es), 

consoante regra do art. 476 da CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte 

autora de pessoa jurídica de direito privado (instituição financeira), cabe à 

empresa interessada a manutenção de seus cadastros de clientes 

devidamente atualizados.

2. INTIME-SE a parte autora, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80823 Nr: 137-93.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando que o pedido de habilitação de fls. 100 foi promovido pela 

cônjuge e filhos do de cujus (herdeiros necessários), nos termos do artigo 

688, II, do CPC, e art. 1.845 do CC, declaro-os habilitados no presente 

feito, em sucessão ao falecido. RETIFIQUE-SE a autuação.

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que de direito.

Nada sendo requerido, desde já, DETERMINO o arquivamento do feito, com 

as baixas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80594 Nr: 21-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBDS, AVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN 

- OAB:16.668, TATHIANE DALLA VECCHIA - OAB:21.377

 VISTOS.

Diante da certidão de óbito de fls. 93, SUSPENDO o feito pelo prazo 

máximo de 06 (seis) meses, devendo ser intimada o patrono da parte 

autora para que proceda a habilitação dos sucessores do de cujus.

Após, CITE-SE a parte executada, via DJE na pessoa de seus patronos, 

para se pronunciar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no artigo 690 do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117618 Nr: 8402-79.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ERNESTO GEMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBECA DE OLIVEIRA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - 

OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B, PAULO VINÍCIOS 

PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A/MT

 VISTOS.

Diante da certidão de fls. 449, NOMEIO como perito do Juízo, em 

substituição à perita nomeada às fls. 400/404, o Dr. ERNANI DA SILVA 

LARA NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para 

designação de data.

Mantenho o valor dos honorários periciais arbitrado às fls. 404.

Entretanto, considerando que a produção da prova pericial foi pleiteada 

apenas pela parte requerida, conforme fls. 394/395 e 396/399, 

DETERMINO a intimação das requeridas para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a integralidade do valor devido dos honorários (Art. 465, §3º c/c 

artigo 95, ambos do CPC).

Deixo consignado que 50% do valor depositado será liberado no início da 

perícia e o restante após a entrega do laudo em Juízo (Art. 465, §4º, CPC).

A seguir intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) a apresentar o laudo em Cartório, 

no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 465, caput, CPC).

Com a apresentação do laudo, Intimem-se as partes para os fins do 

disposto no artigo 477, §1º, do CPC, observando o prazo de 15 (quinze) 

dias.

Havendo divergência ou dúvida das partes, intime-se o perito judicial para 

esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 477, §2º, CPC) e, em 

seguida, intimem-se novamente as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59189 Nr: 2488-73.2010.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA CHRISTIANE BORTEL CICHOSKI, JOSÉ 

RAIMUNDO CORREA FILHO, SONIA MARA FERREIRA, EMERSON DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, ELIZETE EVANGELISTA DE ALMEIDA PEREIRA, 

RONYCELIO FERREIRA CAMPOS, MARIA DE LURDES MESSI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou 

extinguir o processo sem resolução de mérito.(...).Portanto, diante da 

improcedência do processo principal, consequentemente, cessa-se a 

eficácia da tutela concedida, razão pela qual, a extinção do feito é medida 

que se impõe.Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 309, inciso III e art. 485, 

inciso IV, ambos do Novo Código de Processo Civil.Por conseguinte, 

REVOGO a liminar deferida às fls. 154/156 e 239/243.Resta prejudicada a 

análise do pedido de fls. 397/400.CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos às fls. 

139/141.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito 

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

e cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83068 Nr: 2033-74.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA CHRISTIANE BORTEL CICHOSKI, JOSÉ 
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RAIMUNDO CORREA FILHO, SONIA MARA FERREIRA, EMERSON DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, ELIZETE EVANGELISTA DE ALMEIDA PEREIRA, 

RONYCELIO FERREIRA CAMPOS, MARIA DE LURDES MESSI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, resolvendo o mérito desta demanda, e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso I, do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC, ficando suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG 

deferidos às fls. 134.Transitada em julgado esta sentença, 

arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22409 Nr: 2630-87.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, 

ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMANO DE VILLEMOR 

AMARAL NETO - OAB:109098-A, HUGO LEONARDO GARCIA AQUINO - 

OAB:7691/MT, MÔNICA FONSECA DA COSTA - OAB:137.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO BARBIERI - 

OAB:62540/SP

 Vistos.

Diante do cumprimento integral do acordo homologado, conforme 

comprovantes de depósitos de fls. 990/991, DEFIRO o pedido de fls. 

1027/1028 e determino a expedição de mandado ao 1º Ofício Extrajudicial 

desta Comarca para baixa do registro da hipoteca descrita na escritura de 

fls. 53/55, bem como das averbações e penhoras constantes da matrícula 

nº 11.241 do CRI de Sorriso, relativas à este feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103174 Nr: 6169-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO, LEENDERT DE GROOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELBRANDO ABADIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT, representado por seu inventariante 

LEENDERT DE GROOT, em face de ILDEBRANDO ABADIA RODRIGUES. 

Entre um ato e outro, as partes litigantes noticiaram que se compuseram 

em âmbito extrajudicial, pugnando pela homologação do pacto (fls. 76).

Ocorre que não foram apresentados neste Juízo os termos do acordo 

celebrado, havendo, portanto, desobediência ao disposto no art. 842 do 

Código Civil, o que impede a homologação da avença. Lado outro, 

verifica-se da manifestação de fls. 76 que “as partes realizaram acordo, 

dando fim a dívida ora executada ...” (sic), o que leva a crer pela 

satisfação do crédito ora exequendo, autorizando assim a extinção do 

feito.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 924, inciso 

III, do NCPC, condenando o executado ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Torno sem efeito a decisão de fls. 75.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30039 Nr: 4458-84.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO JUNIOR, JOSEMAR 

FERRONATO, MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 VISTOS.

Entre um ato e outro, as partes se compuseram amigavelmente para 

parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito até o 

prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, vislumbro 

que as partes são capazes, não identificando quaisquer vícios no 

consentimento, razão pela qual a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, 

para que surta os seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO o 

presente feito até 01/07/2026, data da última parcela pactuada, nos termos 

do artigo 922, caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte exequente, via DJe, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de que a 

inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, autorizando 

a extinção do feito pelo pagamento.

Diante dos requerimentos de fls. 240 e 246, DETERMINO o desbloqueio das 

restrições realizadas através do RENAJUD (fls. 234), bem como a 

expedição de alvará judicial para transferência dos valores depositados 

às fls. 247 para conta informada pelo executado às fls. 246.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52656 Nr: 2880-47.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMAR BERTUOL - Espólio, LINDA BERTUOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:OAB/MT4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47518 Nr: 4447-50.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877MS OU 7459A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e/ou RENAJUD a existência de bens ou valores da parte 

requerida/executada GEOVANI POTRICH, inscrito no CPF sob o nº. 

625.933.661-68, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 
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indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60097 Nr: 3395-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ PINTO DA SILVA, LAURINDO PEDRO 

SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e/ou RENAJUD a existência de bens ou valores da parte 

requerida/executada BEATRIZ PINTO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº. 

821.022.101-97 e LAURINDO PEDRO SCHUSTER, inscrito no CPF sob o nº. 

245952.760-87, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60515 Nr: 3812-98.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e/ou RENAJUD a existência de bens ou valores da parte 

requerida/executada ALCIR FAVARETTO, inscrito no CPF sob o nº. 

559.945.989-68 e IZELDE NESPOLDO FAVARETTO, inscrito no CPF sob o 

nº. 842.798.691-20, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112227 Nr: 4157-25.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI SANDRO CAETANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e/ou RENAJUD a existência de bens ou valores da parte 

requerida/executada ELI SANDRO CAETANO ALVES, inscrito no CPF sob 

o nº. 006.358.781-51, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143635 Nr: 606-66.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSON CASTRO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e/ou RENAJUD a existência de bens ou valores da parte 

requerida/executada JEDSON CASTRO FEITOSA, inscrito no CPF sob o nº. 

022.989.261-23, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101746 Nr: 4642-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEZITA TURA SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14007, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e/ou RENAJUD a existência de bens ou valores da parte 
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requerida/executada INEZITA TURA SANTI, inscrito no CPF sob o nº. 

662.256.710-72, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111489 Nr: 3522-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB Prestadora de Serviços Carga e Descarga 

Ltda-ME, PAULO BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e/ou RENAJUD a existência de bens ou valores da parte 

requerida/executada JPB PRETADORA DE SERVIÇOS CARGA E 

DESCARGA LTDA – ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.404.116/0001-63 e 

PAULO BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº. 

009.640.611-98, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106766 Nr: 9795-73.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCO APARECIDO CANDIDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

BACENJUD e/ou RENAJUD a existência de bens ou valores da parte 

requerida/executada ILCO APARECIDO CANDIDO ME, inscrito no CNPJ sob 

o nº. 56.551.252/0001-63, determinando-se desde já a constrição.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 5. Com a resposta das requisições, determino que o feito passará a 

tramitar em segredo de justiça, haja vista conter informações bancárias 

da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142135 Nr: 11726-43.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SEM, SEM, SIMONE EVANGELISTA PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLONGOU SOUZA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que executado, devidamente citado, não efetuou o 

pagamento do débito alimentar e nem justificou a impossibilidade de 

fazê-lo, DEFIRO os pedidos contidos no petitório de fl. 48 e DETERMINO a 

realização do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do artigo 

528, §1º, do CPC, bem como a inclusão do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito, conforme prevê o artigo 782, §3º, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte requerente para requerer o que de direito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142133 Nr: 11725-58.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SEM, SEM, SIMONE EVANGELISTA PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLONGOU SOUZA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que executado, devidamente citado, não efetuou o 

pagamento do débito alimentar e nem justificou a impossibilidade de 

fazê-lo, DEFIRO os pedidos contidos no petitório de fl. 56 e DETERMINO a 

realização do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do artigo 

528, §1º, do CPC, bem como a inclusão do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito, conforme prevê o artigo 782, §3º, do CPC.

DEFIRO, ainda, a busca de ativos financeiros pelo Sistema BACEN JUD. 

Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (art. 512 

§ 2° CNGC); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512 

§ 3° CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento 

da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (art. 514 § 3° CNGC), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item “c” anterior.

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida, DETERMINO a inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a 

ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 
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a conclusão da penhora.

Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na Receita Federal, a fim de 

se buscar cópia das últimas três declarações de imposto de renda do 

executado, com a resposta, deverá ser intimada a parte exequente para 

se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Ressalto que, frustrada as diligências anteriores, DETERMINO a intimação 

da parte exequente, para indiciar bens em nome da parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados a presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima, procedendo na forma do art. 477 CNGC/MT.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004792-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

EUDISVAM CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004792-47.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: EUDISVAM CORREIA DA SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos /BG. Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de 

valores com pedido de tutela antecipada proposta por EUDISVAM 

CORREIA DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, na qual a 

parte autora requer liminarmente seja determinada a imediata implantação 

do percentual de 11,98% decorrente da conversão dos vencimentos para 

unidades reais de valor URV, uma vez que é servidor público municipal. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil assim 

dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim, para que se antecipe os 

efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a 

probabilidade do direito do autor e o perigo de dano. Tenho que os 

requisitos legais, no presente caso, não se encontram configurados, uma 

vez que a requerente não aportou ao feito prova pré-constituída 

inequívoca capaz de convencer este juízo acerca da verossimilhança do 

alegado na peça proemial para conceder-lhe a tutela de urgência. Assim, 

repiso que, neste momento, inexiste prova suficiente dos fatos carreados 

na inicial, sendo que as provas apresentadas por si só, não me 

convenceram da verossimilhança necessária ao deferimento da tutela 

pretendida, sendo necessário, portanto, dilação probatória para deslinde 

da celeuma, fato que, por si, impede a concessão de tutela de urgência. 

Outrossim, não restou evidenciado que há perigo na demora natural do 

feito e da necessidade premente de deferimento da liminar, de modo que, 

pelo exposto, nenhum dos requisitos legas necessários para a concessão 

da medida estão presentes. Destarte, o pedido de tutela de deve ser 

indeferido, uma vez que não há o convencimento quanto à 

verossimilhança das alegações e do periculum in mora. Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, INDEFIRO o pleito de 

concessão da tutela de urgência. Nos termos do art. 334, designo 

audiência preliminar para o dia 18/10/2018, às 13 horas e 30 minutos a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao 

COMPARECIMENTO, com as ADVERTÊNCIAS dos arts. 334, § 8º; c/c 344, 

ambos do NCPC, consignando que o prazo da RESPOSTA deverá 

obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001890-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA (ADVOGADO(A))

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ROSANA CRISTINA GERONYMO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001890-24.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE RÉU: ROSANA 

CRISTINA GERONYMO Vistos/BG Especifiquem as partes as eventuais 

provas que pretendam produzir ,  JUSTIFICANDO SUA 

IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, certifique-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003582-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SCHMIDT DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE ROBERTO GOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002067-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 29/10/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002853-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE PAULA DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 30/10/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003000-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

LAURENTINO MANOEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 05/11/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 
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documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002778-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 06/11/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002363-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

JANETE MARQUES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 08/10/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006647-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 10/10/2018 às 15h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002823-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

MARIA DE NAZARE DE SOUSA (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 09/10/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004104-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

IZABEL ESTERCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003801-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERALDO CAETANO ALVES (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que se manifeste acerca da petição de ID. 14363609.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001667-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

MARGARIDA DE CORDOVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que se manifeste acerca da petição de ID 14364823.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003453-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COELHO TOME (AUTOR(A))

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006124-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDILBERTO BEZERRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que se manifeste acerca da petição de ID 14260279

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005090-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

MARIA TEREZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004017-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

VITAL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 
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apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003684-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA (AUTOR(A))

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003916-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ORISETE MOREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA (ADVOGADO(A))

ALTAIR ANTONIO COLVERO (AUTOR(A))

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003892-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

MARLON ZANELLA (ADVOGADO(A))

NEVAIR JOVINA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004324-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JORGE LIDIO OPENKOWSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003590-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO (AUTOR(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83249 Nr: 2244-13.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN 

CELLA - OAB:13981-A/MT, MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89848 Nr: 1465-24.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS PAZ DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98694 Nr: 1270-05.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102708 Nr: 5665-40.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI MACEDO, JANAINA CHAVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 
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presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106361 Nr: 9426-79.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143057 Nr: 318-21.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA DE SOUZA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168703 Nr: 2589-66.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO COPETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:20.958/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICENEIA DE JESUS COSTA DANTAS (REQUERIDO)

 

Processo:1003755-82.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 28 de Setembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-34.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: SANDRA QUEIROZ DA SILVA, 

quanto ao cumprimento voluntário da sentença. SORRISO, 1 de outubro de 

2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILIAN LOPES MENDES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001171-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO WILIAN LOPES 

MENDES REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005658-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

ANTONIO LENOAR MARTINS (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005658-55.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2018 ÀS 17H50MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005660-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

DILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MEYER (REQUERIDO)

LORESTANIA PIAIA MEYER (REQUERIDO)

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1005660-25.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2018 ÀS 18h para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010440-59.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI ANDERLE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011404-81.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO MAIA DE BRITO (EXEQUENTE)

TIAGO GALLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8011404-81.2015.811.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15175584, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, devendo informar o número da 

conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-23.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA GATTO (REQUERENTE)

FERNANDA ANDRIGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000618-92.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010181-98.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

MELO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (EXECUTADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 8010181-98.2012.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

15506612, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010783-84.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

IVANI MARIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL E LANCHONETE VENTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010783-84.2015.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9388398, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000326-10.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010771-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010771-36.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9558115, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000089-10.2017.811.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15050296, no prazo de 05 dias, 
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requerendo o que entender de direito, devendo informar o número da 

conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010774-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES (ADVOGADO(A))

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA JUSTINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010774-88.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9433583, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000247-02.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9439348, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMARIO LUSTROSO ROSAL (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000079-29.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAMARIO LUSTROSO ROSAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000080-14.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002854-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (REQUERIDO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002854-85.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9450135, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011146-08.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO WERVESON ROCHA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011146-08.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9500854, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011767-44.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO NASCIMENTO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8011767-44.2010.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9503676, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003012-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1003012-09.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9682179, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011145-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011145-23.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9984245, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000245-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

GIOVANE LIMA BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000245-61.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001158-43.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15597498, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 01 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001796-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCUS HENRIQUE DE 

FREITAS CARDOSO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos e etc. Trata-se de obrigação de fazer c/c 

danos morais pugnando pela condenação da reclamada a autorizar o 

procedimento de Ressonância Magnética de joelho direito, bem como em 

danos morais, eis que negado o pedido, sem qualquer justificativa para 

tanto. A liminar foi deferida no Num. 12707112. A reclamada apresentou 

contestação, aduzindo que houve a autorização administrativa do 

procedimento em 03/04/2018, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. É o sucinto relatório, até porque dispensado nos termos do artigo 

38, da Lei n.º 9099/95. Decido. Compulsando os autos, constata-se que 

em que pese a parte reclamada tenha juntado aos autos o comprovante de 

autorização administrativa do exame solicitado pelo médico do reclamante 

(Num. 15145813), fato é que o autor comprovou nos autos, pelo protocolo 

de atendimento de Num. 12657744 – pag. 14, que mesmo após a 

reclamada ter entrado em contato informando que a solicitação estaria 

autorizada, após ser atendido na clínica para realização do exame, foi 

informado pela mesma que o exame ainda se encontrava pendente de 

autorização. Estando o procedimento devidamente solicitado por médico 

especialista (Num. 12657714 – pag. 11), e, havendo a negativa indevida 

do plano de saúde, ofendendo direito à dignidade da pessoa humana, 

deve o autor ser indenizado pelos danos suportados, bem como a 

requerida condenada à autorização do procedimento. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO 

MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO 

CPC/2015 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – 

PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL – PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO EM AMBIENTE HOSPITALAR – RECUSA INDEVIDA EM 

AUTORIZAR O PROCEDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO DUPLO 

CARÁTER DA FINALIDADE DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Incorre em ato ilícito a indevida 

recusa de procedimento cirúrgico para reconstrução total do maxilar, 

decorrente de doença degenerativa, sem que houvesse fundamento 

contratual válido, sendo medida de melhor justiça a condenação no dever 

de realizar o procedimento médico necessário. (...). (Ap 166425/2015, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 05/05/2016). 

2. O valor indenizatório, deve ser imposto em quota financeira capaz de 

compensar a da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força 

pedagógica e do atributo da efetividade”. (TJMT. Primeira Câmara de Direito 

Privado, AgR 48831/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 31/07/2018, 

DJE 03/08/2018) Já no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, a fim de confirmar a liminar concedida nos autos, determinar 

que a reclamada proceda com a autorização/liberação do procedimento de 

Ressonância Magnética de joelho direito, no prazo de 05 dias, bem como 

para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos 

morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar do indeferimento administrativo 

(Súmula 54 do STJ). Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquive-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001965-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMARA CRISTINA MOREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

Processo: 1001965-97.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9873755, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ADRIANO POSSAMAI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELICIO SOUZA GUSMAO (ADVOGADO(A))

PEDROZA & FRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)

IVAN LUIZ CASTRESE (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001606-50.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida dos recursos interpostos nos IDs. 15600864 e 15606278, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 01 

de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004059-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CLAUDIMEIRE DE MELO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1004059-18.2017. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 01 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004147-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

DAVI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004147-56.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DAVI DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

DAVI DOS SANTOS SILVAem face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

entendo que não merece prosperar, não há que se falar em ausência de 

interesse processual da parte reclamante pelo simples fato da ausência 

de demonstração de que a pretensão inicial tenha sido resistida pela 

instituição financeira reclamada, notadamente porque, independentemente 

disso, permanece a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional 

pretendida. Em relação ao endereço da parte, foi juntado contrato de 

locação com o endereço indicado. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou, pois o reclamante possui outras 

anotações posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que 

o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No 

caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. 

Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, 

pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar 

concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 
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pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

26 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004860-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA (ADVOGADO(A))

NAIARA LAUTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 18:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

SERGIO ROSSET (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1002445-41.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15565323, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 01 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010836-70.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

INVIOLAVEL SORRISO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCARA SALETE TAPARELLO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010836-70.2012.8.11.0040; Valor causa: R$ 912,94; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. I – RELATÓRIO. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por INVIOLAVEL SORRISO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS LTDA – EPP em face de JOCARA SALETE TAPARELLO - 

ME Conforme certidão de ID 12724303, a parte autora não se manifestou 

sobre o resultado da consulta realizada, caracterizando assim o abandono 

da causa. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei n. 9.099/95. II – FUNDAMENTOS. Dispõe o art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;. Nesses 

termos, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe. III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, dispensada a anuência da parte reclamada 

(Lei n. 9.099/95, art. 51, §1º). Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei n. 9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002259-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERNANDO RODRIGUES LEMES (EXECUTADO)

 

Processo: 1002259-52.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 10813545, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MARIA DOMINGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1001496-17.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15399683/1599686, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 01 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002236-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SANDRO FRANCIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA MARTINEZ ORTIGOZA (EXECUTADO)

GLAVID DOUGLAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002236-09.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 10643335, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

TARCISIO MIOTTO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8010691-72.2016.811.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15016939, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, devendo informar o número da 

conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002200-64.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA E COISAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002200-64.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 9956193, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de outubro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GUILHERME DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001340-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TIAGO GUILHERME DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: AVIANCA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autor, TIAGO GUILHERME DIAS DOS 

SANTOS, no dia 03/02/2018, se apresentou no aeroporto de Guarulhos, 

para embarque no VOO da Avianca, às 16h00, a fim de retornar para 

Cuiabá-MT, no voo das 17h30, pois nesta data tinha compromisso com o 

comparecimento em um Baile de Gala na comarca de Sorriso/MT (ID 

12293642). Alega que a companhia cancelou o voo e não o acomodou em 

outro voo que satisfizesse sua necessidade. Já não havendo mais 

possibilidade de comparecimento no compromisso, o reclamante aceitou a 

oferta de hospedagem no hotel indicado pela Reclamada, contudo, teve 

que dividir o quarto com mais duas pessoas. Requer: a) a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

38.160,00 (Trinta e oito mil cento e sessenta reais). A requerida 

OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. – “AVIANCA” alega que o voo foi 

cancelado por problemas operacionais (ID 14530939). Afirma que cumpriu 

todas as disposições do Código Consumerista, ao fornecer todas as 

informações necessárias bem como acomodação no voo seguinte, tendo 

os mesmos ficado hospedados em hotel aguardando o embarque no 

próximo voo. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente aplicável 

ao caso em apreço as regras do Código de Defesa do Consumidor, por 

tratar-se de típica relação de consumo. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos 

pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e 

somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não obstante o cancelamento 

do voo ter decorrido por problemas operacionais, que impediam o imediato 

cumprimento do contrato de transporte, a má prestação do serviço pela 

empresa de aviação decorre da falha no dever de atendimento para que o 

reclamante tivesse embarcado em voo que atendia sua necessidade, que 

era de poder comparecer em seu compromisso. Não bastando tal ocorrido, 

o reclamante se viu obrigado a dividir apartamento com pessoas 

desconhecidas. É inegável que o incidente extrapolou o mero 

aborrecimento, dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais 

situações fogem à normalidade e trazem danos aos passageiros. Por tudo 

isto, os transtornos experimentados pela parte autora que, repiso, 

decorreram da falha da empresa na prestação de atendimento adequado 

ao passageiro, gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a 

indenização por dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez 

que não há parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador 

sempre atento às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar 

tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª 

ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou 

prevenir.” Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em 

consideração além destes fatores, outros, tais como: as condições 

econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando 

tais fatores, entendo justo e adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ante 

o exposto, opino por julgar PROCEDENTE o pedido para condenar a 

requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002050-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DA COSTA PINGUELLO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011148-41.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002228-95.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15531185 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 01 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001028-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MELO PEREIRA (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001028-87.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001972-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN MALTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001968-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISMAR FEITOZA ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003066-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MONTAGNER REINERI (EXECUTADO)

 

Processo: 1003066-72.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 10031761, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002893-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAIR FELIX PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Processo n º 1002893-48.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico para os 

devidos fins que deixei de expedir nova citação, uma vez que o novo 

endereço informado pela patrona da exequente trata-se do mesmo 

endereço objeto da diligência de ID. 10032599, a qual restou frustrada. 

Assim, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

exequente para que indique os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção Sorriso - MT, 01 de outubro de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Processo: 1000576-77.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 10430836, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010316-13.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ACUNHA ORTIZ (EXECUTADO)

 

Processo: 8010316-13.2012.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 10737044, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 01 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002229-80.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15615007, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 01 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003355-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE HAMMERSCHMIDT (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003355-68.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Exequente) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Reclamante FABIANA 

HAMMERSCHIMIDT, com a observação de “DESCONHECIDO”. Bem como 
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sobre os rumos do feito. Sorriso/MT, 01 outubro de 2018.Elite Capitanio, 

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GIOVANI BARRIONUEVO (REQUERENTE)

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005130-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GIOVANI BARRIONUEVO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando a informação 

de descumprimento da liminar pela parte requerida (Num. 15628456), 

intime-se novamente a UNIC para cumprimento da decisão de Num. 

15157177, ou seja, providenciando a rematrícula da parte reclamante no 

curso de Engenharia Civil e frequência às aulas, bem como proceda o 

desbloqueio de acesso à reclamante ao portal acadêmico destinado às 

atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação, no prazo de 72 horas, contados da intimação, sob pena de 

multa, a qual majoro para R$5.000,00, nos termos do art. 537, §1º, do 

NCPC. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005639-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DAIANE KCZIPEK (REQUERENTE)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005639-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: REJANE DAIANE KCZIPEK 

REQUERIDO: MANOEL BATISTA DOS SANTOS Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

prejuízos caso haja o desconto do cheque com provisão de desconto para 

a data de 25/02/2019, anteriormente ao referido prazo, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes do desconto do cheque, anteriormente ao 

prazo estipulado entre as partes, bem como a inscrição nos órgãos de 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300; c/c art. 497, ambos do NCPC, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA EQUIVALENTE, para efeito de determinar que a reclamada 

se abstenha de proceder com o desconto do cheque n. 850002 do Banco 

do Brasil, pré-datado para 25/02/2019, anteriormente ao referido prazo, 

bem como de inserir o débito discutido na presente demanda em cadastros 

de inadimplentes, até o julgamento final da ação, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164063 Nr: 11-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA, ANDRÉ DA 

SILVA SIQUEIRA, ROSIEL OLIVEIRA DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE LIMA 

BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico que conforme ofício nº 2335/2018, juntado nestes autos, foi 

designado o dia 29 de outubro de 2018, às 08 horas para oitiva da 

testemunha do autor: REGINALDO BRUNO DOS SANTOS, Comarca de 

Ariquemes – RO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162640 Nr: 10703-28.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON SERRA, FRANCISCO DOS REIS 

ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Vistos etc.

Considerando que o i. advogado de Defesa não foi intimado da 

redesignação de fls. 398, redesigno audiência para o dia 17 de outubro de 

2018, às 15:00horas.

Intime-se o MPE sobre a não localização da testemunha Claudiney Pereira 

Braga.

Intimem-se as demais testemunhas de Defesa, acusado e seu i. advogado.

Oficie-se na precatória de fls. 347 solicitando a intimação do acusado 

Kelson Serra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 197634 Nr: 8288-04.2018.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE MOURA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de Incidente de cumprimento de mandado de prisão de n.º 

3159-48.2017.4.01.3602.0001, fls. 02/05.

Às fls. 13/15, a Sra. Aline de Fátima Constancio da Silva vem requerer 

autorização para visitar o detido Eduardo de Moura Barbosa, segregado 

no CRS, informando ser convivente do detido, conforme declaração de 

união estável de fl. 23.

Instado, o Ministério Público manifestou nas fls. 38/41 pelo indeferimento 

do pedido.

Pois bem.

Em consulta ao site do TJMT e Sistema Apolo, foi possível verificar que a 

requerente Aline, figura na condição da ré nos autos n.º 146110, pela 

prática do crime de tráfico e associação para o tráfico [art. 33, caput, e 

art. 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06], conforme extrato em anexo.

Verifica-se do Plano Diretor do Sistema Penitenciário do Estado de Mato 

Grosso, precisamente no artigo 128, inciso III, que dispõe que:

 Art. 128- O visitante, familiar ou não, poderá ter seu ingresso suspenso 

ou cancelado quando:

(...)

III- da prática de ato tipificado como crime doloso.

Dessa forma, em consonância com o Parecer Ministerial de fls. 38/41, 

INDEFIRO o pedido de visita formulado pela Sra. Aline de Fátima 

Constancio da Silva.
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Cientifiquem-se o detido e a requerente, na pessoa do advogado 

constituído, Dr. Marcelo Fraga de Melo.

Sem prejuízo, expeça-se ofício à Comarca de Rondonópolis/MT, com o 

objetivo de providenciar, com urgência, o recambiamento do réu para a 

Unidade Prisional daquela Comarca.

Comunique-se o Diretor do CRS para às providências necessárias, 

devendo informar a este Juízo quando da efetivação da transferência.

 Ciência ao MPE.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195792 Nr: 7257-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. KLEBER GIOVELLI, DE QUE POR 

ESTE JUÍZO FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA NOS AUTOS 

SUPRA, PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 20148, ÀS 15 HORAS E 30 

MINUTOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 194374 Nr: 6515-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSB, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRMDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O

 Processo: 6515-21.2018.811.0040 (Código 194374)

VISTO/KP.

Trata de Pedido de Providências Protetivas em favor da vítima VERIDIANA 

SANTOS BARBOSA, diante da prática de violência doméstica, por parte do 

indiciado JOÃO RAFEL MEIRELES DE QUEIROZ, devidamente qualificados 

nos autos em analise.

Determino que as partes sejam submetidas à audiência de 

mediação/conciliação, para tanto, DESIGNO o dia 10/10/2018 às 08:00hs, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo 

as partes serem intimadas pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos.

 De outra forma, determino que a gestora judicial certifique-se se houve 

instauração de inquérito policial para apuração dos fatos delineados na 

medida protetiva.

 Uma vez havendo, determino que seja o inquérito apensado aos autos.

Intimem-se.

Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 187313 Nr: 2500-09.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Processo: 2500-09.2018.811.0040 (Código 187313)

VISTOS/KP

Considerando certidões de fls. 56 e 57, resta por prejudicada à audiência 

anteriormente aprazada, deste modo abra-se vistas dos autos ao parquet.

Após volte concluso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134239 Nr: 7590-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN, JULIO 

CESAR SCATAMBULI, JULIANO DOS SANTOS TOSIN, MOISES LIMA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - 

OAB:15010/MT, MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - OAB:21538/0

 Processo: 7590-03.2015.811.0040 (Código 134239)

VISTOS/KP

Destarte, acolho cota ministerial de fl. 748, para tanto determino a 

intimação do patrono dos réus JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN, JULIO 

CESAR SCATAMBULI e JULIANO DOS SANTOS TOSIN para que informe 

endereço atualizado dos mesmos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de decretação de REVELIA dos réus, vez que é de competência 

do réu manter o endereço atualizado conforme artigo 367 do CPP.

Após, volte concluso para audiência aprazada para o dia 02/10/2018 às 

16:00 horas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 122085 Nr: 634-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 06/11/2018, com início às 08h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 118: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123509 Nr: 1516-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEPH GERSON KUNR EING RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 09/10/2018, com início às 16h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 98/101: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148864 Nr: 3528-80.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGKC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 09/10/2018, com início às 17h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 81/84: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280189 Nr: 9119-07.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CINTIA LEITE RODES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213191 Nr: 4656-90.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FATIMA DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 169, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para informar, no prazo de quinze dias, 

se pretende o levantamento dos valores de fls. 161/164, oportunidade em 

que deverá informar os dados bancários, quais sejam: Banco, nº da 

agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213707 Nr: 5036-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FONTANA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CESAR BATISTONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 71-verso, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca das respostas de fls. 77/77-verso, fls. 79/80, fl. 82, 

fls. 86/88 e certidão de fl. 91, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281838 Nr: 10533-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO ALCANTARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253013 Nr: 19213-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA TRANSPORTES LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228959 Nr: 17633-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274321 Nr: 4490-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 38, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar a minuta de acordo, pugnando o que entender de direito para 

andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 241448 Nr: 9539-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

85/85-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 6479 Nr: 515-92.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR PAULO SANINI, BEATRIZ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Certifico e dou fé que foi devolvida a guia de pagamento da 

complementação da diligência da Oficial de Justiça em razão da mesma 

não haver sido recolhida, conforme informação de fls. 345/346. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para verificarem na conta bancária de houve o 

estorno do valor pago ou, caso necessário, promova o protocolo de 

requerimento junto à Coordenadoria Administrativa do Foro de Tangará da 

Serra para abertura de procedimento administrativo e restituição dos 

valores pagos, observando-se que encontra-se pendente de pagamento a 

diligência da Oficial de Justiça, conforme intimação de fl. 338.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285320 Nr: 13332-56.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 Certifico e dou fé que, nos termos da decisão de fl. 24, o que está 

pendente de pagamento são as custas de distriuição/contadoria. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

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

pagamento das custas de Distribuição/Contadoria (fl. 27) no valor de R$ 

100,19, devendo este valor ser depositado junto ao Banco do Brasil S/A, 

na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, em nome de Josué Matheus 

de Mattos, CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos, 

oportunidade em que deverá informar o endereço eletrônico do 

embargado, nos termos da decisão de fl. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164447 Nr: 2343-30.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNELIO SELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:OAB-SP 239437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - 

OAB:96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 299/313 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211441 Nr: 3168-03.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ESTEVÃO GALESI ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 
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LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CORALDINO SANCHES FILHO - 

OAB:11549-B, SAMARA FAVETTI SASSAKI - OAB:OAB/MT 23.855

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 71/83 pela parte requerida. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229123 Nr: 17791-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES - OAB:2902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 71, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze 

dias, dos termos do ofício de fl. 74, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164936 Nr: 3232-81.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, FELIPE HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Certifico e dou fé que o autor juntou petição informando a juntada de 

comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, entrentato, 

o comprovante não acompanhou a petição. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar o advogado da parte autora dos 

termos da presente certidão, bem como que, no prazo de cinco dias, junte 

aos autos a guia e o comprovante de pagamento da diligência para 

cumprimento do mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138173 Nr: 8570-41.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 324, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da informação de fls. 328/331, pugnando o que 

entender de direito para o andamento da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219128 Nr: 9215-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 59 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215908 Nr: 6664-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENA ROSA PELIZZA VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 253, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da resposta do Ofício de fls. 256/257, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156301 Nr: 4912-38.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL COMERCIO IMP. EXP. DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, EUGENIO SGOBI NETO, 

CLAITON DA SILVA PEREIRA, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, 

GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, ROSECLER 

GOULART PEREIRA, ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, JULIO CRISTIAN LAURE - OAB:OAB/SP-155.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que compareça 

perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de retirar a carta precatória de 

citação expedida para a Comarca de Paranavaí - PR, para posterior 

distribuição junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 27542 Nr: 968-09.2005.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENICE SILVA DOS SANTOS - 

OAB:7239 OAB/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que compareça 

perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de retirar a carta precatória de 

citação expedida para a Comarca de Primavera do Leste - MT, para 

posterior distribuição junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 17072 Nr: 3613-46.2001.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, SANDRA MARA CADORE WEIS, LUIZ OGAWA, 

ODYR JACÓ WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:OAB/MT5717

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que compareça 

perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de retirar a carta precatória de 

citação expedida para a Comarca de Primavera do Leste - MT, para 

posterior distribuição junto ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153929 Nr: 2570-54.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289057 Nr: 16280-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMG, IDSMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial encontra-se desprovida 

de assinatura dos procuradores das partes, deste modo, intime-os para 

sanar a irregularidade processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sanada a irregularidade, abro vista ao Ministério Público para 

manifestar-se.

Em seguida venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290733 Nr: 17623-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

É importante salientar, que a execução, nos termos do art. 528, § 7º, do 

CPC, deve corresponder as 03 (três) últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Todavia, constato que o procedimento escolhido, na forma apresentada, 

não é o adequado para a presente demanda, levando em consideração 

que a exequente requer a intimação do executado para pagamento de 

toda verba alimentar pretérita (janeiro à agosto/2018), sob o rito do 

referido artigo.

Posto isso, intimem-se os procuradores da parte exequente para adequar 

o rito processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291008 Nr: 17833-53.2018.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDS, AGC, RCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. . Apesar 

de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), verifico que não há nos autos 

demonstração da remuneração do requerido, assim tendo em vista o 

trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, ARBITRO 

alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), 

além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias dos 

menores Alerrandro Gustavo Cardoso da Silva e Raira Caroline Cardoso 

da Silva, a ser pago mensalmente pelo requerido à representante legal da 

criança Sra. Andreza Gonçalves da Silva, através de depósito bancário, 

Banco do Brasil, Agência 1321-8, conta 63848-x, a partir da citação. 5. 

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191987 Nr: 8398-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 
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efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I - INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

III - Em havendo indicação de bens pelo credor PENHOREM-SE os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

IV - Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525).

 V - Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI - Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de expropriação 

(CPC, art. 685, parágrafo único).

VII - OFICIE-SE o Ministério do Trabalho, para que informe a este Juízo, no 

prazo de 10 (dez) dias, se o executado possui vínculo empregatício com 

alguma empresa e, em caso positivo, os dados da empresa empregadora.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290956 Nr: 17772-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASC, KMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Alex Sandeski Cheres e Kellory 

Medrado Marques.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286173 Nr: 14032-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, defiro parcialmente os pedidos formulados em sede de tutela 

de urgência, para tanto, DETERMINO:I - o pagamento das custas 

processuais e taxas judiciais ao final da presente ação;II – o 

ARROLAMENTO DOS BENS DO CASAL, descritos na inicial, nos termos do 

artigo 301 do Código de Processo Civil, tornando-os indisponíveis, ficando 

o requerido proibido de alienar os bens arrolados na exordial;III – o 

bloqueio de 50% (cinquenta por cento) do produto soja depositados nos 

armazéns denominados CRV (Rodovia BR 364, Chapadão do Rio Verde, 

Km 425 s/n, zona rural, Tangará da Serra/MT) e Germinare, localizado na 

Fazenda Querência (Rodovia BR 364, s/n. Km 423, lado esquerdo 

Chapadão do Rio Verde, zona rural, Tangará da Serra/MT).IV - Oficie-se o 

INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneçam informações acerca da 

quantidade de semoventes e, após, bloqueie 50% (cinquenta por cento) 

da quantidade total dos mesmos.V - Sejam realizadas as requisições de 

informações via sistema BacenJud e Renajud, a fim de verificar, 

respectivamente, saldos bancários, existência de veículos, devendo as 

respostas serem juntadas aos autos;VI - ARBITRO os alimentos 

provisórios em favor da menor no valor equivalente de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a serem pagos pelo requerido.VII - Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VIII - Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência,...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274756 Nr: 4793-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRDC, MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte requerida apresentar a 

contestação, apesar de estar devidamente citado para o ato, fl.31. Assim 

sendo, em cumprimento ao disposto no art. 10 § 4º do Provimento nº 

02/2015-CGJ, intimo a parte autora para dar prosseguimento no feito, e 

requerer o que lhe é de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º do NCPC).

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245915 Nr: 13462-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Certifico que, intimo o(s) procurador(es) da parte requerida, Dr. JOAQUIM 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB/MT 17614, e Dr. FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB/MT 21073, acerca da sentença a seguir transcrita "(...) Posto isso, 

tendo em vista a ausência de comprovação da alteração da possibilidade 

do requerente na prestação dos alimentos e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, MANTENHO o valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, que equivale atualmente a R$ 477,00 (quatrocentos e senta 

e sete reais) fixados a título de alimentos em favor de Nicolas Martins Vaz 

e Lucas Martins Vaz.Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Custas pela parte requerente, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito.Às providências necessárias. Cumpra-se."

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272680 Nr: 3227-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, JDC.SÃO 

PAULO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP, 

BRIGIDA BRITZKE CHAGAS, CID CHAGAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Certifico que, nesta data afixei o edital de fl. 242 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico ainda que, em cumprimento ao despacho de fl. 239, intimo o 

requerente para, no prazo de 5 dias, retirar uma via do edital, que se 

encontra na contracapa dos autos, e publicá-la em jornal local de ampla 

circulação, conforme prescreve o parágrado único do art. 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216500 Nr: 7094-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI BECKER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando 

ciente de que em caso de silêncio o processo será suspenso por 01 ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270837 Nr: 1866-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON SISTEMAS DE AQUISIÇÃO S/C LTDA., 

JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RENAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SANDRI - OAB:OAB/RS 

100.653, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 15726-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Acácia, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288239 Nr: 15726-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE TEREZINHA SALTON MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento do despacho de fl. 14, reitero a intimação 

da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Portuguesa, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos, sob 

pena da presente missiva, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109044 Nr: 7703-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BARROS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e comprovantes de fls. 143/145, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202376 Nr: 16639-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:14102/MT, SIRLÉIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 138-verso, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263021 Nr: 26954-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, JDC.SANTO AMARO-SP 

4ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT, WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS - OAB:37333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a exequente para se manifestar acerca da certidão 

de fl. 53, no prazo de 5 dias, ficando advertida que, caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, a missiva será devolvida, conforme 

prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286414 Nr: 14227-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN TANGARÁ - CORREIAS E 

MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20237, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:OAB/MT 13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656

 Certifico que, intimo a exequente para se manifestar acerca da certidão 

de fl. 22, no prazo de 5 dias, ficando advertida que, caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, a missiva será devolvida, conforme 

prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288971 Nr: 16241-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, SÉRGIO ANTONINI, COMERCIAL 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS CAMPO VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTELARIA 

LTDA, WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO 

SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo novamente a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar, inicialmento o 

pagamento de quatro diligências ao Oficial de Justiça, bairro Centro, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 24828 Nr: 655-82.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, PAULA LAUDISSI - OAB:228728/SP, WESLEY 

LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Certifico que o advogado FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RECEPTUR AGENCIAS DE VIAGENS DE 

TURISMO, CNPJ: 11954115000131. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Autor na madrugada de 02 de março de 2017, sofreu 

um grave acidente, no cruzamento da Avenida Lions Internacional com a 

Avenida Ismael José do Nascimento. Pois bem, o Autor estava pilotandi 

sua motocicleta Honda Titan, placa OBH-0727, juntamente com a sua 

convivente Sra. Rosana de Sousa, oportunidade na qual estavam 

retornando do trabalho, quando foram atingidos por um ônibus de linha 

intermunicipal MBENZ/BUSSCAR JUM BUSS RC 2006/2006, cor branca, 

renavam 00889178526, chassi 9B,6340116B485218, de propriedade da 

empresa Receptur Agências de Viagens de Turismo Ltda. Deste modo, 

quando o Autor e sua convivente estavam fazendo o contorno na rotatória 

para a Avenida Ismael José do Nascimento, o ônibusinvadiu a preferencial 

e colidiu na lateral da motocicleta, arrastando o Autor e sua esposa por 

alguns metros, o qual resultou no óbito da Sra. Rosana e em diversas 

lesões ao Autor, consoante boletim de ocorrência e laudo pericial em 

anexo. O Autor e sua esposa receberam os primeiros atendimentos ainda 

no local do supracitado acidente, sendo que a Sra. Rosana não resistiu 

aos ferimentos e faleceu dentro da ambulância do SAMU. Em relação ao 

Autor, este recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado à 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo em seguida encaminhado 

para o Hospital Municipal, onde ficou internado na Uniidade de Terapia 

Intensiva (UTI), por mais de vinte dias, conforme documentos médico 

anéxo. Ademais, acostasse à presente peça vestibular receitas médicas, 

requisições para a realização de exames, exames médicos do Autor, bem 

como prontuários médicos do hospital Santa Casa de Misericórdia de 

Cuiabá e de Tangará da Serra. Devido ao alusivo acidente o Autor sofreu 

choque hipovolêmico, rebaixamento do nível de consciência, trauma de 

crânio, abdominal e torácico e, tendo em vista as diversas lesões 

gravíssimas e não obstante aos meses que jácpassaram do acidente até a 

presente data, o Autor ainda não conseguiu se restabelecer psicológica e 

fisicamente. Desta feita, consdierando o ilícito cometido pelos Requeridos, 

não restou outra alternativa ao Autor senão recorrer ao Poder Judiciário, 

de forma a ver tutelado seu direito. Diante do exposto, requer-se: a) O 

deferimento da tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, para que os Requeridos efetuem o pagameno dfe pensão 

mensal ao Autor, no importe de um salário mínimo, bem como o de 13º 

salário, sob pena de multa a ser arbitrada por este r. juízo; b) Determinar a 

citação dos Requeridos, na pessoa de seu representante legal; c) A 

procedência da ação, com a condenação dos Requeridos ao pagamento 

de indenização a título de danos morais no importe de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais); indenização por danos materiais no importe de R$ 

18.262,60 (dezoito mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta 

centavos); indenização por dano estético, no valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), bem como o pagamento de pensão vitalícia em decorrência da 

redução da capacidade laborativa do Autor, no importe de um salário 

mínimo; d) Sejam os Requeridos condenados a pagar custas e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento)sobre o valor total 

apurado, à luz do CPC. e) Conceder os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98 do novo Código de Processo Civil, uma 
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vez que o Autor não possui condições de arcar com o pagamento de 

despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua 

própria subsistência; f) Protesta por fim, pela produção de todas as 

provas em direito admitidas, especialmente pelos documentos juntados 

nessa exordial e ainda, se for caso, pela produção de prova testemunhal; 

g) Por fim, o Autor nos termos do artigo 319, VII, do novo Código de 

Processo Civil, manifesta seu interesse em autocomposição, razão pela 

qual, pugna pela designação de audiência de conciliação.

Despacho/Decisão: Autos nº: 273541.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que a Requerida Tut Transportes LTDA foi devidamente citada às 

fls. 178, tendo apresentado contestação às fls. 211/223. Contudo, os 

patronos da Requerida ainda não juntaram instrumento procuratório, 

mesmo após certidão de intimação de fls. 226.Assim, intime-se novamente 

a Requerida Tut Transportes LTDA para, no prazo de 15 dias, juntar 

procuração, sob pena de revelia em face desta.Após, intime-se a parte 

Requerente para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no 

prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de 

Processo Civil.Outrossim, constato que a Requerida Investprev Seguros e 

Previdência S/A foi devidamente citada às fls. 233. Desta forma, 

certifique-se a Sra. Gestora o decurso de prazo descrito na carta de 

citação de fls. 230.Por fim, observo que as tentativas de citação da parte 

Requerida Receptur Agências de Viagens de Turismo restaram infrutíferas 

(fls. 177 e 232).Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as 

tentativas de citação pessoal da Requerida Receptur Agências de 

Viagens de Turismo, razão pela qual determino sua citação por edital, pelo 

prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado 

curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para 

tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 14 de setembro de 2018.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 26 de setembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270717 Nr: 1753-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 55, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287567 Nr: 15265-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de execução, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Floriza, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263916 Nr: 27637-79.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PONÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 04/09/2018 o prazo para a parte requerida 

apresentar contestação, tendo permanecido inerte.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256312 Nr: 21710-35.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT 8.521,  NELSON WILLIANS FRATONI - 

OAB:128341/OABSP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

MT

 Certifico que intimo a parte autora para efeuar o pagamento dos 

emolumentos devidos ao Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra/MT, 

referentes ao cancelamento da hipoteca, nos moldes do ofício de fl. 157, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161442 Nr: 12060-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que o advogado GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161443 Nr: 12062-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Certifico que o advogado GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 
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PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285585 Nr: 13532-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAMAO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Certifico que o advogado RULLYAN PETERSON SAMPAIO levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 4788-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico que o advogado JONAS COELHO DA SILVA levou os presentes 

autos com carga vista e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9464 Nr: 2112-28.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que o advogado JOÃO CARLOS HIDALGO THOME levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137151 Nr: 7470-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado CARLOS EDURDO DE CAMPOS BORGES levou 

os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201654 Nr: 16001-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DOS SANTOS COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178710 Nr: 20862-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODELO ENGENHARIA LTDA, IVO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRANTES PARTICIPAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Certifico que o advogado LIDIANE FORCELINI levou os presentes autos 

com carga vista e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184756 Nr: 2507-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRANTES PARTICIPAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODELO ENGENHARIA LTDA, IVO FERREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI SADI BULOW - 

OAB:11708

 Certifico que o advogado LIDIANE FORCELINI levou os presentes autos 

com carga vista e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264551 Nr: 28112-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.51, no prazo de 05 (cinco)dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265131 Nr: 28558-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DO FAZENDEIRO LTDA - ME, 

CLAUDIOMIRO CORDEIRO SOBRINHO, QUITERE LOPES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para juntar aos autos a guia por 

intermédio da qual realizou o pagamento das diligências do Oficial de 

Justiça, tendo em vista que apenas com esse documento é que será 

possível à Gestora Geral identificar o pagamento e repassá-lo ao meirinho.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 179567 Nr: 21628-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI ROSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o trânsito em 

julgado e comprovada a implementação do benefício e não havendo 

requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 236510 Nr: 3305-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DELESPORTE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato conferido pelo executado ao advogado Dr. DEAN 

PAUL HUNHOFF - OAB/MT 5730B, peticionante de fl. 45, sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e Provimento n. 041/2016-CGJ/MT, intimo o 

aludido patrono para que regularize a representação judicial de seu 

cliente, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217589 Nr: 8024-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERINI E CIA LTDA ME, ALINE CARLA PERINI, 

AMANDA PERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT, KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:OAB/MT 

16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, Renata M. 

de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC. Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos autos 

ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao 

setor competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, realizando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 25 de setembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124844 Nr: 3870-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEUGAUTO MECÂNICA LTDA, ANADIR DE 

OLIVEIRA MIRANDA, MOIZÉS DE OLIVEIRA MIRANDA, IRAKS DE OLIVEIRA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0, 

Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 DIANTE DO EXPOSTO: 1) REJEITO a exceção de pré-executividade de fls. 

52/61 eis que eventual análise da prescrição não pode ser analisada com 

base somente nos documentos que instruem a presente. 2) ACOLHO a 

exceção de pré-executividade de fls. 62/78 e DETERMINO a exclusão da 

Sra. Anadir de Oliveira Miranda do polo passivo do presente feito, eis que 

a mesma nunca faz parte do quadro societário da empresa executada, 

sendo equivocada a sua inclusão como devedora solidária.Condeno o 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono 

da excipiente Anadir, os quais FIXO em 10% sobre o proveito econômico 

obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.Proceda-se com a 

expedição de Alvará para levantamento dos valores penhorados no feito 

em favor da Sra. Anadir, devendo esta ser intimada para informar conta 

para depósito, caso ainda não tenha informado.Determino o 

prosseguimento da execução. Por fim, manifeste-se o exequente em 

prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento 

sem baixa na distribuiçãoPublique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 25 de setembro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234657 Nr: 559-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO WANDRE QUEIROZ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT
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 ... Veja que, nesta hipótese, a parte que deu causa à lide sai vencedora 

na ação. Porém, terá que arcar com os honorários, conforme o § 10º, do 

artigo 85 do NCPC, que a fim de manter íntegra a natureza dos honorários 

de sucumbência e de evitar decisões incoerentes, dispôs o seguinte:“Art. 

85 (...)] § 10º. Nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos 

por quem deu causa ao processo.”E aqui temos o mesmo caso, pois à luz 

da novel legislação, aplicável desde janeiro de 2016, uma vez tendo se 

verificado que o processo existiu por ação ou omissão de uma das partes, 

esta deverá ser responsabilizada. Só não o seria, por exemplo, caso a 

ação tivesse sido manejada após o pagamento total da dívida em questão. 

Vejamos os recentes julgados sobre o tema:APELAÇÃO CÍVEL. Embargos 

à execução. Pedido de desistência do processo executivo. Homologação 

pelo juízo a quo. Sentença de extinção do feito com condenação do banco 

ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão 

do princípio da causalidade. Possibilidade. Inteligência do artigo 777, 

parágrafo único, inc. I, do cpc/2015. Sentença escorreita. Precedentes. 

Honorários advocatícios recursais majorados. Inteligência do artigo 85, § 

11, do CPC. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJ-PR; 

ApCiv 1722817-4; Francisco Beltrão; Décima Sexta Câmara Cível; Relª 

Desª Maria Mercis Gomes Aniceto; Julg. 22/11/2017; DJPR 07/12/2017; 

Pág. 266)Desta forma, nos termos do art. 494, I do CPC chamo o feito à 

ordem e determino a revogação da decisão de fls. , mantendo a 

determinação para que o executado efetue o recolhimento das custas 

processuais e honorários. Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos autos 

ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa judiciaria, encaminhe-se ao 

setor competente para arrecadação.Após o transito em julgado 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, realizando as anotações e baixas estilares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 49716 Nr: 39-39.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, Michele Beutinger de Mattos - OAB:9122/MT, 

ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA MALVINA 

PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Autos nº 39-39.2006 – Cód. 49716

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Municipio de Tangará 

da Serra em face de Celso Correia da Silva, ambos devidamente 

qualificados.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangara da Serra, 28 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237958 Nr: 5144-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELTON OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO 

- OAB:21482/O

 Autos nº. 5144-11.2017 – Cód. 237958

SENTENÇA

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Kelton Oliveira Miranda, ambos devidamente qualificado nos autos.

O executado foi encontrado para citação pessoal, conforme fls. 19, porém 

não quitou o débito. Decorrido o prazo sem manifestação, houve pedido de 

penhora on-line de valores nas contas do executado, o que deferido e 

efetivado por este Juízo às fls. 25 dos autos.

Já as fls. 28 o exequente vem aos autos informar que houve o pagamento 

total do débito, pleiteando pela extinção da ação e requerendo a devolução 

dos valores constritos nos autos.

É o relatório.

O pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

 Consequentemente, adimplida a obrigação tributária objeto da execução, 

deve-se determinar a extinção da demanda judicial nos moldes do art. 924, 

II do CPC.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

 Condeno o executado em custas judiciais.

Proceda-se com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

penhorados nos autos em favor do executado, devendo este ser intimado 

para informar conta para depósito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143028 Nr: 2508-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA- HIPER 

MODELO, MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA LOPES 

CASTANHA - OAB:13108, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:11407

 Execução FiscalProcesso n.º 2508-48.2012 (Cód. 143028)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Considerando que há muito ocorreu a citação da empresa 

executada nos autos, defiro o pedido de penhora, a qual deverá ser 

realizada no rosto dos autos do processo de falência, em razão da 

universalidade da massa falida, abrindo-se apenas preferência para 

eventuais créditos trabalhistas, eis que a presente execução fiscal foi 

ajuizada anteriormente ao decreto da quebra.A respeito, lembremos o teor 

do artigo 29 da LEF e artigo 187 do CTN, o qual verbera que: A cobrança 

judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou 

habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou 

arrolamento.Corroborando, cito precedente:[...]todavia, o síndico deverá 

ser intimado de todas as medidas engendradas contra a massa falida, 

lembrando que a execução também é movida contra os sócios, que 

responderão pessoalmente com seus patrimônios pelos créditos 

tributários exequendos.Sem prejuízo, proceda-se com a retificação da 

capa dos autos para constar “Massa Falida do Supermercado Modelo 

Ltda”, em decorrência da manifestação constante nos autos informando 

que houve o decreto de falência da empresa, a qual será representada 

pelo seu síndico.Às providências.Tangará da Serra/MT, 17 de novembro 

de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 181604 Nr: 23717-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.166, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149740 Nr: 9724-60.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123380 Nr: 2382-66.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, do Provimento n.º 

041/2016-CGJ e do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT, impulsiono 

os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os termos da certidão de fl. retro.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157386 Nr: 5999-29.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 133/137, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 130220 Nr: 9065-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSO ODOCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153144 Nr: 1814-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DIAS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153144 Nr: 1814-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DIAS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 
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art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173689 Nr: 15456-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HILTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. EXPEÇA-SE 

de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único da resolução acima citado.Publique-se Intime-se Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 26 de setembro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141019 Nr: 330-29.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LEITE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o requerimento administrativo 

(7/10/2011 fls. 39).Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de 

mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices 

previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais 

atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 27 de setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163835 Nr: 1237-33.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DUTRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do beneficio 

administrativo (7/05/2009 fls. 21), com incidência de juros de mora a partir 

da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a 

tutela antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 27/11/2018, 

sem prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos. 

devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto que em 

razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161726 Nr: 12555-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DUARTE EUZEBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, revogando a tutela 

antecipada anteriormente concedida, outrossim,.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado da 
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sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Publique-se 

Intime-se Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162258 Nr: 13485-65.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA LARA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (30/01/2014 – fls. 30 e 50), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença, visto que em razão dos fundamentos já consignados quanto a 

demonstração da incapacidade, condição de segurado, preenchimento de 

carência e a natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência 

da parte autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes 

da remessa dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a 

implantação do benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. 

EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173082 Nr: 14694-35.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NEIDE CRISOLDA FREITAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o requerimento administrativo 

indeferido(25/09/2013 – fls. 28),.Sobre as prestações em atraso devem 

incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data 

do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices 

previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais 

atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC. Devendo antes 

da remessa dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a 

implantação do benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. 

EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.Por oportuno, nos termos do 

inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do 

mérito.Após o trânsito em julgado, não sendo apresentados requerimentos 

pelas partes, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157229 Nr: 5845-11.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL REJANIO DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - 

OAB:40112 E 23881-A, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.130.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124267 Nr: 3282-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena dos autos serem remetidos conclusos para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154791 Nr: 3404-57.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON REIS DELLALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Vistos.1 - (...)Declaro, pois, saneado o processo. 5 - Defiro a produção 

das prova deponencial e testemunhal requeridas pelas partes.6 – Quanto 

a produção de prova documental, a afirmativa da parte autora de fls. 121, 

de que não teria condições de juntar aos autos as faturas de 12 meses 

antes da maior fatura, veio apartada de documentos, não havendo 
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justificativa plausível para aplicação do § 1.º do artigo 373. Ressalto que a 

parte não juntou sequer uma negativa por parte do requerido , ou mesmo 

tela de sistema.Ademais, o ponto controverso é justamente a afirmação, 

inclusive com juntada de fotos e documentos (laudo de vistoria) que 

atestam um consumo a maior decorrente de plantação de gramado no 

período, sendo este o ponto controvertido, devendo a prova agora ser 

delimitada a esse ponto, pois de uma breve analise na internet se verifica 

a presença de orientações de maior densidade de irrigação no período de 

p l a n t i o  ( 

https://www.irrigacao.net/irrigacao-paisagismo/veja-quanto-e-necessaria-

a-agua-para-um-gramado-recem-colocado/), sendo que cabe a outra 

parte ilidir tal prova. É sobre tal fato que deve se direcionar a prova a ser 

produzida, sendo nesse momento dispensável tais faturas anteriores , o 

que constato a partir de uma analise mais aprofundada dos autos.Ora, já 

houve produção de prova documental por parte do requerido, sendo que 

cabe a parte autora produzir prova do afirmado ou reforça-la, bem como 

ilidir a prova juntada com a contestação. 8 - Designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 13/11/2018 às 14:30 horas, na Sala 

de Audiências desta Vara, devendo as partes, no prazo comum de 10 

dias, apresentarem rol de testemunhas (NCPC, art. 357, §4º, c/c o art. 

358), com sua qualificação completa e endereço atualizado.9 - (...). 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181927 Nr: 24031-48.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSANTOS TRASPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 281233 Nr: 10017-20.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDSON GONÇALVES, MILENA GONÇALVES, 

RICARDO MENDES DA SILVA, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 183891 Nr: 1903-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762 OAB/RJ, NARA RUBIA ALVES DE REZENDE - OAB:25640 

OAB/PR, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT, VALTER 

COUTINHO SCARDUA - OAB:OAB/MT 7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 130220 Nr: 9065-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSO ODOCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157386 Nr: 5999-29.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 
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Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178303 Nr: 20427-79.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MOURA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do 

requerimento administrativo (25/06/2014 – fl. 67), com incidência de juros 

de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o trânsito em 

julgado e comprovada a implementação do benefício e não havendo 

requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167632 Nr: 7864-53.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BARBOSA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria especial desde a data do requerimento 

administrativo (09/10/2013 ), com incidência de juros de mora a partir da 

citação , quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a 

tutela antecipada deferida. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Certificado o 

trânsito em julgado e comprovada a implementação do benefício e não 

havendo requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 28 de setembro de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261233 Nr: 25775-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante das informações de fl. 36, OFICIE-SE ao Instituto demandado para 

que, no prazo de trinta (30) dias, reative o benefício previdenciário, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das demais 

sanções legais, encaminhando-se, para tanto, os documentos 

necessários.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123618 Nr: 2657-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS REQUERENDO O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284454 Nr: 12636-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Antunes de França
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Autos n.º 284454

Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido, que 

reputou contraditória a decisão que deferiu a antecipação de tutela, na 

medica que o autor não teria apresentado comprovantes dos pagamentos 

dos valores cuja restituição pleiteia nos autos.

 Oportunizada a manifestação do autor o mesmo defendeu a regularidade 

da sentença.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados, pretendendo o autor na 

verdade a reconsideração da decisão com nova apreciação das provas, o 

que não se mostra adequado por esta via procedimental.

Assim, sem entrar no mérito sobre o acerto e desacerto REJEITO, em sua 

totalidade, os presentes embargos declaratórios.

Outrossim, para o prosseguimento do feito, considerando-se que 

vislumbrei irregularidade aptas a eventualmente obstar o prosseguimento 

do feito, determino que se oportunize as patês manifestação quanto a 

prescrição, visto que a ação se funda na vedação ao enriquecimento sem 

causa decorrente de distrato realizado em 11/10/2014 e inadequação da 

via eleita, oportunizando-se neste aspecto ao autor a emenda da inicial 

para a apresentação de recibos ou comprovantes de transferências dos 

valores objeto da presente ação

Após, voltem-me conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 28 de setembro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284033 Nr: 12305-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WAINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESTINE ANDREIA 

ZANROSSO - OAB:31462/PR, GIOVANA PICOLI - OAB:OAB/PR 51.189

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21088 Nr: 284-55.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rotava, JULIO CESAR MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BATTISTELLA - 

OAB:16839

 intime-se a parte exequente para que proceda à atualização do débito, 

excluindo-se o valor do bem adjudicado, e promova o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138584 Nr: 9004-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, TASSIA 

DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CHITOLINA 

FRIEDRICH - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de depósito ajuizada por Tradição Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Bruno Mendes da Silva, objetivando o 

cumprimento de contrato de financiamento firmado entre as partes.

Em manifestação à fl. 147 postula a parte autora pela desistência da ação.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Deixo de proceder o levantamento da restrição do veículo perante o 

sistema Renajud, visto que não foi realizada qualquer constrição nesse 

sentido.

Custas finais pela requerente, visto que desiste da ação, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225978 Nr: 15015-02.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGONESE E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:OAB/MT 9.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA RESPOSTA DO OFICIO EXPEDIDO PARA EMPRESA BR 

FOODS ACOSTADA AS FLS.814, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193829 Nr: 9985-20.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE 

DO MATO GROSSO - SICRED SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, Patricia Aline 

Ramos Ferreira - OAB:7203 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DOS DOCUMENTOS TRANSLADADOS DOS AUTOS DA 3ª VARA 

CIVEL ACOSTADO AS FLS. 218-232, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 291809 Nr: 18462-27.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz “determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, a requerente alega a necessidade de aplicação da 

toxina botulínica a cada quatro meses ou três vezes ao ano, contudo, não 

apresenta prescrição médica constatando dosagem e duração do 

tratamento, sendo que no laudo médico de fl. 35 não há definição de tais 

itens, os quais são necessários à delimitação da tutela pretendida.

Posto isso, intime-se a requerente para que colacione aos autos 

prescrição médica com a definição da dosagem do fármaco e 

duração/periodicidade na realização do tratamento, de acordo com as 

necessidades do paciente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140760 Nr: 64-42.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO VITOR, JOSE ANTONIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beis Ruy Guilherme Pinto da 

Silva Torres - OAB:2728/ AL, Mary Anne Nunes Peixoto - OAB:2747

 Certifico que o recurso de Agravo em Execução, interposto pelo 

representante do Ministério Público Esatdual, em desfavor do réu 

ERIVALDO VITOR, é tempestivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280034 Nr: 9009-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido descrito na denúncia para 

CONDENAR DENIVAL ANTUNES, qualificado nos autos, pela prática do 

crime descrito no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06.4 - ..isso, 

CONDENO DENIVAL ANTUNES AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 05 ANOS 

E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, DIANTE DO 

QUE DISPÕE O ART. 33, §3° DO CP E AO PAGAMENTO DE 560 

(QUINHENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, FIXANDO CADA UM NO 

VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO.5 – DISPOSIÇÕES FINAIS.5.1 – DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DA PRISÃO.Diante do “quantum”, deixo de 

aplicar o disposto no art.44 e 77 do CP.Tendo em vista o regime imposto e 

o “quantum”, bem como que o sentenciado permaneceu preso durante a 

instrução probatória, reitero a fundamentação já utilizada para decretação 

da medida cautelar e acrescentando a reiteração de ilícitos envolvendo a 

disseminação de entorpecente, mantenho a segregação processual.5.2 – 

DO DINHEIRO E DOS OBJETOS APREENDIDOS. 5.2.1 – Por não encontrar 

subsídios seguros no sentido de que o valor apreendido está diretamente 

ligado ao crime de tráfico de entorpecentes, deixo de decretar seu 

perdimento em favor da União. Entretanto, deverá ser utilizado para a 

quitação das custas processuais. Caso reste saldo, esse deverá ser 

utilizado para o pagamento da multa.5.2.2 – No mesmo sentido, diante da 

ausência de elementos seguros para conclusão de que os objetos tenham 

ligação com o tráfico (celular e motocicleta), determino a devolução do 

aparelho celular, devendo o mesmo ser retirado do fórum ou de onde 

estiver, em até 30 (trinta) dias do trânsito em julgado desta sentença, sob 

pena de destruição. Com relação à motocicleta, determino seu 

encaminhamento para o Detran/MT, para regularização administrativa junto 

ao órgão (se for o caso) e posterior devolução ao proprietário. 5.3 – 

DETERMINAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS ANTES DO TRÂNSITO EM 

JULGADO: 5.3.1 – EXPEÇA-SE GUIA PROVISÓRIA DE PENA. ..5.5 – DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS.Apesar das argumentações defensivas no 

sentido de que o processado não possui condições

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 285434 Nr: 1417-45.2001.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON JOSE DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Vistos,

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a progressão de 

regime, designo audiência admonitória para o dia 03 de outubro de 2018, 

às 13h 30min.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 228309 Nr: 16967-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DANIELE GUIMARAES, VANILDO 

RODRIGUES DE SOUZA, VANILDES RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Patricia Daniele Guimaraes Filiação: Solange Maria 

Guimarães e Luiz Carlos de Oliviera, data de nascimento: 12/12/1983, 

brasileiro(a), natural de Vilha velha-ES, solteiro(a), empresária do "zbm", 

Endereço: Recolhida Ao Ergastulo Publico Local, Bairro: Cadeia Feminina, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em agosto e setemro de 2016, os denunciados com 

consciencia e vontade, associaram-se com o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, o crime de trafico ilicito de drogas, bem como 

mantinham em deposito 03 porções de drogas...

Decisão/Despacho:Autos nº: 16967-16.2016.811.0055. Código Apolo nº: 

228309.Vistos etc. 1) Nos termos da Lei nº 11.343/06, NOTIFIQUEM-SE os 

acusados Patrícia Daniele Guimarães, Vanildo Rodrigues de Souza e 

Vanildes Rodrigues de Sousa para oferecerem defesa preliminar, por 

escrito, no prazo de dez (10) dias, em que poderão arguir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretendem produzir e arrolar até cinco (05) 

testemunhas (art. 55). 2) Não havendo apresentação de defesa, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública Estadual para oferecê-la em até dez (10) 

dias, concedendo-lhe VISTA dos autos. 3) Apresentada a defesa, se 

necessário, dê-se VISTA ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de cinco (05) dias. CUMPRA-SE. Tangará da Serra, 29 de maio de 

2018. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva
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 Cod. Proc.: 231181 Nr: 19789-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNHO GIL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 226969 Nr: 15811-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Indiciado(a): Joaquim Raimundo, Cpf: 20622988115, Rg: 294651 

SSP MT Filiação: Raimundo Serafim e Mria José Espiritio Santos, data de 

nascimento: 18/09/1946, brasileiro(a), natural de Aurora-CE, casado(a), 

aposentado, Endereço: Rua 34 Nº263-n, Bairro: Jardim Primavera, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS COMPROVE A 

PROPRIEDADE DE UM ESPETO DE FERRO

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 15811-90.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 226969.

Vistos etc.

1. Considerando o objeto apreendido às fls. 30 dos autos, INTIME-SE o réu 

Joaquim Raimundo para que, no prazo de cinco (05), comprove a 

propriedade do citado objeto.

2. Não sendo encontrado no endereço declinado nos autos, INTIME-SE o 

réu pela via editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias.

3. Havendo o transcurso dos prazos acima consignados sem a devida 

manifestação do réu, desde já, tendo em vista o decurso de tempo da data 

da apreensão até o dia atual, DETERMINO que se proceda com a 

destruição do citado objeto.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287944 Nr: 15525-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLISON JUNIOR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº: 15525-44.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 287944.

 Vistos etc.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos 

autos de inquérito policial em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao 

distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 

966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.

2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

3) Após decorrido o referido prazo, com ou sem apresentação de 

resposta, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

4) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre 

a citação do réu, deve mencionar se este informou se pretende ou não 

constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor. (CNGC, artigo 1.373, 

§§ 3º e 4º).

5) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos 

termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

6) No mesmo passo, antes mesmo do oferecimento da denúncia, o 

acusado Hallison Junior de Araujo, por intermédio de Advogado 

constituído, postulou pela revogação de sua prisão preventiva às fls. 

45/53, argumentando a ausência dos imperiosos requisitos que dão 

amparo à constrição de sua liberdade, alegando a existência de vícios, 

aduzindo ainda, predicados positivos (primário, possui bons antecedentes, 

endereço fixo, ocupação lícita).

Instado a se manifestar acerca do pleito defensivo, o Ministério Público 

opinou pelo seu indeferimento, sob o argumento de necessidade da 

manutenção da prisão do requerente como garantia a ordem pública (fls. 

55/57).

 Pois bem. Dispõe o artigo 5º, inciso, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

 Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir 

acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente 

decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde 

se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz 

poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que 

subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva deve 

ser mantida, senão, vejamos:

 Analisando com acuidade os autos, verifico que o requerente foi preso 

em flagrante delito, por ter, supostamente, praticado o ilícito penal 

capitulado no artigo 180, caput, do Codex Penal.

 Compulsando o presente procedimento, verifica-se que não houve 

qualquer alteração no cenário fático ou probatório, e nem mesmo qualquer 

nulidade constatada em sede policial, capaz de ensejar a revogação da 

supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos 

da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Neste sentido, analisando de forma minuciosa os antecedentes criminais 

do requerente, acostado às fls. 58 dos autos, ao contrário do que aduz a 

defesa, a qual alega que o acusado é “primário”, vislumbro que o mesmo 

ostenta um executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 205524, em 

trâmite perante a Primeira Vara Criminal desta Comarca.

Desse modo, considerando o que preceitua o artigo 63 do Código Penal, 

constato que a requerente é reincidente, devendo permanecer recluso, 

com a finalidade precípua de resguardar a ordem pública, com escopo no 

artigo 313, inciso II, do CPP.

Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva 

de liberdade, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 

TESE DE QUE O RECORRENTE É MERO USUÁRIO QUE NÃO PODE SER 

EXAMINADA NA VIA ESTREITA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRISÃO 

PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 

REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Recurso 

ordinário em habeas corpus destina-se à fazer cessar constrangimento à 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, possuindo rito 

célere e cognição sumária, exigindo, pois, prova pré-constituída do direito 
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alegado. Dessa forma, é inviável examinar questões que demandam 

dilação probatória, como a tese de desclassificação da conduta de 

traficante para usuário. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão 

acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso 

ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial 

fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da 

materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem 

como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código 

de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência 

dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas 

considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Na hipótese, a 

prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem 

pública, em razão da periculosidade do recorrente e do risco de reiteração 

delitiva, uma vez que o acusado ostenta uma condenação transitada em 

julgado pela prática do crime de tráfico de drogas e, no momento do 

flagrante, estava inclusive em cumprimento de pena, o que denota sua 

personalidade voltada à prática delitiva, fortalecendo um fundado receio 

de que volte a cometer crimes, caso retorne à liberdade. 4. Eventuais 

condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, 

bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam 

a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a 

decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a 

segregação encontra-se fundada no risco concreto de que o acusado, 

uma vez posto em liberdade, volte a delinquir. Precedentes. 6. Recurso 

ordinário improvido. (STJ, RHC 87.028/MG, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

01/09/2017)” (negritou-se e grifou-se)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. 

AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACUSADO REINCIDENTE. 

POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE 

DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA IDOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISOS II E IV , 

DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. 

Explicitado no acórdão recorrido que o paciente possui uma condenação 

pela prática de crime contra o patrimônio, além de ter sido explicitado que o 

mesmo agride frequentemente seus familiares, inclusive seu pai, idoso, 

tendo ameaçado matar todos "com um machado e deixá-los em 

picadinhos", resta demonstrada a periculosidade concreta do acusado, 

denotando ser sua personalidade voltada para o cometimento de delitos, 

além de evidenciar a possibilidade concreta de reiteração criminosa, o que 

é suficiente para obstar a revogação da medida constritiva para garantia 

da ordem pública. II. Havendo elementos hábeis a justificar a prisão do réu, 

não há ilegalidade na decretação de sua custódia, pois a fundamentação 

encontra amparo nos termos do art. 312 e art. 313, inciso II e IV, ambos do 

Código de Processo Penal. III. Se o crime doloso cometido pelo agente 

envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, a prisão 

preventiva se legitima como forma de garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência, recomendando-se maior cautela a fim de evitar 

nova incidência delituosa, como no caso dos autos. Precedentes. IV. 

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito 

subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é 

recomendada por outros elementos, como na hipótese dos autos. V. 

Ordem denegada. (STJ, HC 220.948/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, 

QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)” – (negritou-se e 

grifou-se).

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a 

custódia não deve ser revogada.

Outrossim, constato que as medidas cautelares diversas da prisão 

capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do 

caso in concreto, razão pela qual, entendo que a prisão preventiva deve 

ser mantida na forma em que foi decretada na decisão outrora proferida.

Nesta senda, em caso semelhante, o Sodalício Mato-Grossense já decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E 

ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DELITIVA DO 

ACUSADO – RECURSO PROVIDO. Demonstrado o periculum libertatis que 

justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da 

ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do acusado, 

fica clara a impossibilidade de manutenção da liberdade ou aplicação de 

medidas cautelares alternativas à prisão. (TJMT, RSE 89420/2017, DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)” (negritou-se e grifou-se)

Desse modo, a prisão preventiva deve ser mantida na forma em que foi 

decretada na decisão outrora proferida, com o fito de garantir a ordem 

pública, bem como, impedir a reiteração delitiva, com supedâneo nos 

artigos 312 e 313, inciso II, ambos do CPP.

 Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, já tratado na decisão anterior que a decretou.

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 55/57, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado pelo réu Hallison Junior de Araujo, notadamente por persistir 

os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-o na prisão em que se encontra.

7) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 25 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 202422 Nr: 16684-27.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS POIQUI CHARUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 16684-27.2015.811.0055.

 Código Apolo nº: 202422.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 26 de outubro de 2015 contra Carlos 

Poiqui Charupa, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 

nº 11.340/2006.

Consta da exordial acusatória que:

“(...) Na data de 05.10.2015, aproximadamente às 00h30min, na Rua 21, nº 

908-E, Jardim do Sul, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, 

o denunciado Carlos Poiqui Charupa, com consciência e vontade, 

prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade 

corporal da vítima Cleusa de Lima, sua companheira, ocasionando-lhe 

lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto 

(...)” (fls. 05/06).

 O réu foi preso em flagrante delito no dia dos fatos (fls. 08 e seguintes) e 

teve sua prisão convertida em preventiva em 06 de outubro de 2015 

(decisão de fls. 40/41).

A peça inicial acusatória foi recebida em 03 de novembro de 2015, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 58/58 verso.

O acusado foi devidamente citado, conforme se constata da certidão de 

fls. 69 e, por intermédio de advogado, apresentou resposta (fls. 62/67).

Durante a oralidade instrutória, foram ouvidas as testemunhas PM Gabriel 

Dijan Shcmeing (mídia de fls. 83) e PM Andreia Soares da Silva (mídia de 

fls. 112).

 Em 04 de dezembro de 2015 revogou-se a prisão preventiva do réu 

(decisão se fls. 81), tendo o alvará de soltura sido cumprido na mesma 

data (fls. 86/87).

No que tange ao réu Carlos Poiqui Charupa, considerando que foi 

pessoalmente intimado, todavia, não compareceu na audiência de 

instrução, foi decretada a sua revelia (fls. 110/110 verso).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 113/116, 

pugnando pela procedência parcial da demanda, com o fito de 

desclassificar a conduta ilícita narrada na exordial para a contravenção 

penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com a incidência 

da circunstância agravante caracterizada no artigo 61, II, “f”, do CP.
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Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 117/117 verso, instante em que ratificou totalmente as 

alegações do Ministério Público, requerendo a desclassificação.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

Destarte, analisando detidamente os autos, com relação à contravenção 

penal de vias de fato, o conjunto probatório é suficientemente 

esclarecedor para embasar a condenação. Vejamos:

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 19/19), termo de declarações da 

vítima (fls. 12/12), termo de declarações de testemunhas (fls. 10 e fls. 11).

No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de forma 

robusta, demonstrando que o réu Carlos Poiqui Charupa efetivamente 

praticou a contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41. Vejamos:

A vítima Cleusa da Lima, acerca dos fatos, perante a Autoridade Policial 

informou:

“(...) QUE diz estar convivendo em situação conjugal de fato com CARLOS 

POIQUI CHURAPA há aproximadamente quatro anos. Que a vida do casal 

sempre foi conturbada, em várias oportunidades distintas diz ter sido 

agredida física e moralmente por CARLOS POIQUI, que registrou vários 

boletins de ocorrência, que possui as medidas protetivas asseguradas 

pela Lei 11.340/06. Que em duas oportunidades distintas diz que CARLOS 

POIQUI foi conduzido preso. Que em horário aproximado das 00h30min do 

dia de hoje, 05/10/2015, após manter certa discussão ríspida com seu 

companheiro CARLOS POIQUI, diz que este lhe agrediu com empurrões, 

tapas e socos. Que das agressões perpetradas por CARLOS POIQUI 

contra si diz ter restado lesionada. Que diz não haver testemunhas 

oculares das agressões perpetradas por CARLOS POIQUI contra si, haja 

vista que elas ocorreram no interior da residência do casal. (...)” (fls. 

12/12).

A vítima Cleusa da Lima não foi ouvida na oralidade instrutória, por não ter 

sido encontrada.

O réu Carlos Poiqui Charupa não foi interrogado na oralidade instrutória, 

tendo em vista que foi decretada a sua revelia, pois, devidamente intimado, 

não compareceu. Todavia, perante a Autoridade Policial, o réu negou que 

tenha praticado vias de fato em face da vítima, sendo que aduziu:

“(...) QUE há quatro anos diz ter passado a conviver em situação conjugal 

de fato com CLEUSA DE LIMA. Que a vida do casal sempre foi de altos e 

baixos, momentos bons e ruins. Que em horário aproximado das 00h30min 

do dia de hoje, após manter certa discussão ríspida com CLEUZA, diz ter 

sido agredido por ela. Que em nenhum momento agrediu CLEUSA de 

qualquer forma que seja, efetivamente, somente se defendeu das 

agressões praticadas por ela contra si. Que destas agressões, diz ter 

restado lesionado, e afirma categoricamente que CLEUSA não possui 

leões, haja vista que “nem encostou na mulher” (...)” (fls. 16/17).

Em Juízo, a testemunha PM Gabriel Dijan Shcmeing, relatou que na data do 

fato a DEPOL foi acionada pela própria vitima dizendo que tinha sido 

agredida pelo acusado. Ao chegarem ao local, o acusado se encontrava 

sentado aos fundos, de maneira tranquila e a vítima estava um pouco 

assustada e nervosa.

 Quando questionada sobre se o acusado tinha sinais de lesões, a 

testemunha relatou que o mesmo, ao ser inquirido sobre o fato, disse que 

a vítima tinha ido para cima dele, onde atuou em defesa própria.

Sobre as lesões da vítima, a testemunha afirma que eram visíveis, 

caracterizando-as como vermelhidões e alguns arranhões.

 Também em Juízo, a testemunha PM Andreia Soares da Silva relata não 

recordar dos fatos ocorridos em razão do grande lapso temporal, porém, 

confirma sua assinatura no seu depoimento, ratificando, portanto, seu 

depoimento prestado perante à Autoridade Policial.

 Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Carlos Poiqui Charupa praticou a 

contravenção penal de vias de fato em face da vítima Cleusa da Lima.

As declarações da testemunha Gabriel Dijan Shcmeing foram proferidas 

de forma segura e harmônica com os demais elementos probatórios, e 

com as declarações da vítima, colhidas em sede policial.

Por fim, não é demais lembrar que a contravenção de vias de fato 

caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de 

lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial 

para a sua comprovação, razão pela qual, verifico aqui assistir razão ao 

Ministério Público e à Defesa quando postulam a desclassificação do crime 

de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 

PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO 

PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de 

vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a 

pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo 

penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal 

justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão 

corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de 

que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, 

bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física 

contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo 

de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à 

integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime 

tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no 

sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às 

vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial 

relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a 

acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o 

relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, 

prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do 

réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a 

autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de 

modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime 

porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante 

são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente 

empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões 

corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência 

da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha 

negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo 

ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da 

suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 30/08/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, a contravenção 

penal foi praticada restou demonstrada pela testemunha ouvida em Juízo, 

corroborada pela prova extrajudicial ccolhida, e o réu não trouxe aos 

autos qualquer elemento apto a desconstituir a versão acusatória, pelo 

contrário, mesmo devidamente intimado, não compareceu na oralidade 

instrutória para declinar a sua versão dos fatos.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação na contravenção penal de vias de 

fato é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Carlos Poiqui Charupa, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 21 da Lei nº 3.688/1941, com as implicações 

da Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são tecnicamente bons, haja vista que, analisando 

com acuidade os registros criminais acostados em fls. 118/120, vislumbro 

que, não obstante possua diversos procedimentos criminais, o réu possui 

apenas uma condenação que gerou o executivo de pena tombado sob o 

Código Apolo nº 167660, tratando-se de reincidente na prática delitiva, 

razão pela qual, tal circunstância será levada em consideração na 

segunda fase dosimétrica.
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 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em quinze (15) dias de prisão 

simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Todavia, vislumbro a presença de duas 

circunstâncias agravantes. A primeira encontra-se descrita no artigo 61, 

inciso I, do CP (reincidência), haja vista que o réu foi definitivamente 

anteriormente ao fato pelo qual aqui responde, possuindo o executivo de 

pena tombado sob o Código Apolo nº 160482, cujo trânsito em julgado se 

deu no dia 20/01/2014, razão pela qual, MAJORO a reprimenda em um 

sexto (1/6), restando o quantum em dezessete (17) dias de prisão 

simples.

No mesmo passo, a segunda circunstância agravante encontra-se 

descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, motivo pela qual, 

AUMENTO a pena em um sexto (1/6), chegando em dezenove (19) dias de 

prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezenove (19) 

dias de prisão simples.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do 

Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 CUSTAS pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 04 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270833 Nr: 1864-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Autos nº: 1864-95.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 270833.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por 

Santina Quirino da Silva contra a conduta de Geraldo Quirino da Silva, em 

decorrência das agressões sofridas no âmbito das relações domésticas, 

abarcados pela Lei Maria da Penha.

As medidas de proteção foram deferidas por este Juízo às fls. 15/16 

verso.

 O ofensor apresentou contestação por intermédio de advogado, onde não 

arrolou testemunhas (fls. 22/23 verso).

 Com vistas, o Ministério Público se manifestou pela prolação de sentença, 

com a ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 25/25 verso).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a ausência de elementos novos trazidos pelo requerido 

para confrontar as declarações veementes da ofendida Santina Quirino da 

Silva, constato que a procedência da demanda é medida que se impõe.

Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o 

Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo 

em vista a ausência de elementos novos contidos na manifestação do 

suspeito, verifico que o procedimento não carece de dilação probatória, 

razão pela qual, é possível o julgamento antecipado da lide, com a 

consequente ratificação da medida liminar anteriormente deferida em favor 

da vítima.

Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que 

a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, 

da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente.

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 

decidiram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 

NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 

protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. 

MOROSIDADE DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA 

LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE 

NO COMBATE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO 

DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não 

pode ser penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu 

a uma delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo 

de representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 
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meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 

cautelar.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 25/25 verso 

dos autos, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do 

Código de Processo Civil:

1) RATIFICO as demais medidas deferidas liminarmente em prol da 

ofendida Santina Quirino da Silva.

2) RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, 

acaso condenado o suposto agressor.

3) Não obstante, considerando a notícia de que até o momento não 

aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, 

POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo prazo 

de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser 

cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

4) RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.

5) Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado.

6) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o agressor e a vítima desta 

decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo da configuração do 

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, 

previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, 

podendo ensejar a prisão em flagrante do ofensor.

 Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 30 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 241109 Nr: 9194-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:OAB/MT 20.697

 Autos nº: 9194-80.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 241109.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por 

Lucilene Pereira Castilho contra a conduta de Osmar Dias Ferreira, em 

decorrência das agressões sofridas no âmbito das relações domésticas, 

abarcados pela Lei Maria da Penha.

As medidas de proteção foram deferidas (fls. 11/12). O réu foi citado 

(fls.13 verso).

Por intermédio de Advogado, o réu apresentou contestação às fls. 20/23, 

pleiteando pela revogação das medidas deferidas, onde protestou provas, 

mas, não arrolou nenhuma testemunha para ser ouvida.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela prolação de 

sentença, com a ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 

36).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

No que atina à manifestação do agressor, formulado pela defesa técnica, 

compulsando-a detidamente, entendo que os argumentos despendidos 

não são capazes de refutar a ratificação das medidas protetivas 

anteriormente deferidas em prol da vítima.

Outrossim, considerando a ausência de elementos novos trazidos pela 

suspeita para confrontar as declarações veementes da ofendida Lucilene 

Pereira Castilho, constato que a procedência da demanda é medida que se 

impõe.

Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o 

Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo 

em vista a ausência de elementos novos contidos na manifestação do 

suspeito, verifico que o procedimento não carece de dilação probatória, 

razão pela qual, é possível o julgamento antecipado da lide, com a 

consequente ratificação da medida liminar anteriormente deferida em favor 

da vítima.

Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que 

a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, 

da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente.

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 

decidiram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 

NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 

protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. 

MOROSIDADE DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA 

LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE 

NO COMBATE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO 

DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não 

pode ser penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu 

a uma delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo 

de representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 

cautelar.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 36 dos autos, 

com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do Código de 

Processo Civil:
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1) JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Lucilene Pereira Castilho.

2) RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, 

acaso condenado o suposto agressor.

3) Não obstante, considerando a notícia de que até o momento não 

aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, 

POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo prazo 

de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser 

cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

4) RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.

5) Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado.

6) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o agressor e a vítima desta 

decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, descumprimento da medida protetiva, 

sem prejuízo da configuração do CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previsto no art. 24-A da Lei nº 

11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, podendo ensejar a prisão em 

flagrante do ofensor.

 Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 29 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 263756 Nr: 27481-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Cristina Silva.2)RESSALTO que as medidas terão vigência 

até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo principal, 

ou, até a extinção da pena, acaso condenado o suposto agressor.3)Não 

obstante, considerando a notícia de que até o momento não aportou neste 

Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, POSTERGA-SE os 

efeitos das respectivas medidas deferidas pelo prazo de seis (06) meses, 

contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser cientificada nos 

termos do art. 201, § 2º, do CPP.4)RESSALTO, contudo, que havendo 

novas investidas por parte do agressor, no prazo acima mencionado, 

poderá a vítima postular pelo desarquivamento destes autos para requerer 

o que de direito.5)Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo 

pedido, em caso de eventual e novo comportamento desviado do 

indiciado.6) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o agressor e a vítima 

desta decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, descumprimento da medida protetiva, 

sem prejuízo da configuração do CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previsto no art. 24-A da Lei nº 

11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, podendo ensejar a prisão em 

flagrante do ofensor. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 29 de maio de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284233 Nr: 12434-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Autos nº: 12434-43.2018.811.0055.Código Apolo nº: 284233.(...) 1. 

INDEFIRO, por ora, o novo pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado pelo réu Lucas Henrique Lima Sousa, notadamente por 

persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra. (...) 3.Desse 

modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa apresentada 

pelo réu não configuram nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, bem como se 

confundem com eventuais teses de mérito, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h40min.4.INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de serem 

interrogado. 4.1) REQUISITE-SE o comparecimento do réu junto à Direção 

do Centro de Detenção Provisória.5.INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 05).6.REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as 

testemunhas militares, para comparecerem à audiência supra 

designada.7.EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Sorriso/MT., com 

a finalidade de oitiva da testemunha de defesa Juciara Maria de Lima e à 

Comarca de Arenápolis/MT., com a finalidade de oitiva da testemunha de 

defesa Vera Lúcia de Lima Dias, fixando o prazo de vinte (20) dias para 

cumprimento das deprecadas, por se tratar de processo de réu preso, 

INTIMANDO-SE ambas as partes acerca das remessas.8.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e ao Advogado do réu.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 

27 de setembro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 286618 Nr: 14435-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MACHADO NUNES DA 

SILVA - OAB:, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT

 Diante do exposto, para fins de garantir a ordem pública e a instrução 

processual, DECRETO a prisão preventiva do representado Rodrigo Testa 

Gomes, sendo que, devendo a Secretaria de Vara EXPEDIR o respectivo 

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 13 de agosto de 

2038.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, com urgência 

absoluta”Pois bem.Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que 

não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de 

ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma 

nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera 

redundância. (...) 1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão 

preventiva do acusado Rodrigo Testa Gomes, notadamente por persistir 

os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-o na prisão em que se encontra.2)CIÊNCIA ao Ministério 

Público e ao Advogado do postulante.Tangará da Serra, 27 de setembro 

de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283952 Nr: 12255-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA QUE, NO PRAZO DE 48 

HORAS, PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS SANSÕES PREVISTAS EM LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 221665 Nr: 11422-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, VALDOMIRO 

JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi com o 
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encaminhamento da Carta Precatória para inquirição da Testemunha 

Lauriana Stasiak, para a Comarca de Sapezal-MT.

Ronnie Grey Pereira Sobrinho

Técnico Judiciário

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI AMANCIO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COP TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001768-63.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 15373760), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. evento n. 14604716). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA SEBASTIANA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovida, na pessoa de sua advogada, 

acerca da penhora realizada nos autos ID 15582592, e dispõe do prazo de 

15 (quinze) dias, caso queira embargar a ação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico o decurso do prazo sem que a parte requerida comprovasse o 

pagamento nos autos. Intimo a parte autora para requerer o que entender 

por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010995-60.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MASSON (EXEQUENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

 

Certifico o decurso do prazo requerido nos autos. Intimo a parte 

exequente para manifestar nos autos requerendo o que entender por 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001210-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos sobre a proposta de 

acordo mencionada na certidão anexada nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001686-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIA DRZERNISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 
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as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012370-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FISCHER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-71.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERACLITO RICARDO ALVES DE MEDEIROS FIRMINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Intime-se o reclamante para que se manifeste, em 10 dias, sobre 

os comprovantes juntados no ID 1559608 e 15596088, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intime-se Cumpra-se Tangará da Serra - MT, 25 de Setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000966-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE (EXECUTADO)

 

Certifico o decurso do prazo sem que a parte executada comprovasse o 

pagamento do débito nos autos. Intimo a parte exequente para manifestar 

nos autos requerendo o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001125-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DA COSTA VILANOVA (EXEQUENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARLENE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico o decurso do prazo sem comprovação do pagamento nos autos. 

Intimo a parte exequente para requerer o que entender por direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011806-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICIO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL FANTINEL (REQUERIDO)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

 

Certifico o decurso do prazo sem comprovação do pagamento nos autos. 

Intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON SEVERO DA SILVA (REQUERENTE)

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME DE MATOS (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRE VALDOMERI (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

PAULA PATRICIA PASQUALLI (ADVOGADO(A))

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DIAS COSTA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002230-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLENE LOPES SALES (REQUERENTE)

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Governo do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração do polo passivo da demanda, para que 

passem a constar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos 

documentos acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam 

amealhados melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do 

TJMT, para melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja 

deferida, que o seja de forma que as providências sejam consentâneas 

com o quadro clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas 
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nuances, que seja colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, 

o pronunciamento do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 

1.135/2011/PRES, que trata sobre a implantação do Núcleo de Apoio 

técnico (NAT) no Estado de Mato Grosso, proceda-se à digitalização dos 

presentes autos, encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais 

expedita (malote digital ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida 

Portaria, elabore o competente Parecer Técnico, para a análise do pedido 

de tutela específica constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, 

nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, 

notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de que, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo 

da petição inicial. Além disso, a fim de analisar o efetivo interesse 

processual, e conforme recomendação constante do art. 1º, § 1º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ (com base no Enunciado nº 3 da I Jornada de 

Direito da Saúde do CNJ), determino que o reclamante junte aos autos 

documento que comprove a regulação do procedimento cirúrgico ou o 

pedido para fornecimento do medicamento, ou documento equivalente, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Com ou sem manifestação das partes, e com a 

informação do NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra/MT, 1 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GABRIELA GUIMARAES KOMINKEVICZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

M. M. D. S. (REQUERENTE)

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELAINE CRISTINA MIGUELETE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO BRANCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de Outubro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de Outubro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA AGUIAR GALDEANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de Outubro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010687-24.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELMONDES COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

RONI CEZAR CLARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA (REQUERIDO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de Outubro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TRETTEL (REQUERENTE)

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 15653238, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo 

descriminado do valor remanescente executado, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))
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PAMELLA MORATA MARTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001557-27.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de R$ 41,37, como 

prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando, inclusive, que há pagamentos de 

faturas em nome da autora. Entendo que havendo comprovação de 

serviço prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação 

da autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Intimado para cumprir a obrigação de fazer, o executado informou 

que no endereço do exequente não é possível a instalação do pacote de 

5M, conforme contratado; contudo, possível a instalação da velocidade de 

2M. No Id 15198684 o exequente manifestou que, embora não seja 

possível a instalação do pacote de internet contratado, não se opõe a 

instalação do serviço oferecido no Id 14476466. Assim, considerando que 

o exequente manifestou concordância ao serviço ofertado, intime-se o 

executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação 

constante do título (art. 815 e ss., c.c. art. 537, do CPC de 2015), sob pena 

de multa diária (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95) que fixo em R$ 300,00 

(trezentos reais) por dia, até o valor máximo de R$ 4.000,00 sem prejuízo 

de posterior elevação da multa ou transformação em perdas e danos (art. 

52, inc. V, da Lei 9.099/95). Após, certifique-se o decurso do prazo de 

embargos do executado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 01 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.22/2018-DF . II PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA 

DE LUCAS DO RIO VERDE/2018

* O Edital n° 22/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002134-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA CUNHA BALDEZ (AUTOR(A))

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Solicito exames, e avaliações recentes das especialidades de Ortopedia e 

Psiquiatria. Atenciosamente Guido Vaca Céspedes Médico CRM MT 5084

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

MARLY MORITZEN WAMMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1001551-84.2017.8.11.0045 Valor da causa: $21,949.53 

ESPÉCIE: [APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARLY MORITZEN WAMMES Endereço: Rua Chapeco, 250, e, Centro, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: Rua 

Paranapanema, 11, Cidade Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para manifestar-se 

nos autos acerca do Laudo Pericial constante no ID 14965337. LUCAS DO 

RIO VERDE, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122947 Nr: 2055-44.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA OLGA DEMBISKI FLECK, ELIVELTON ALAN FLECK, 

ELTON LUAN FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTES LTDA.,, GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ACCO RODRIGUES - 

OAB:14958, IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - OAB:OAB/MS 

12522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771-O, AUGUSTO BARROS DE MACEDO - 

OAB:7667/MT, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345

 Código 122947. .. V.Defiro, por ora, a produção das provas oral e 

documenta postuladas, e, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 06/12/2018 às 14h00min. VI.Intimem-se 

pessoalmente os autores, com a advertência insculpida no § 1º do art. 385 

do CPC. VII.Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, 

querendo, apresentem rol de testemunhas.VIII.Advirto que compete aos 

advogados das partes informar e intimar as testemunhas por eles 

arroladas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). IX.A inércia na intimação da testemunha importará na 

desistência da produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC). 

X.Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha Wagner Soares 

Rosa, já arrolada pelos autores à f. 295-v, e demais testemunhas que 

sejam tempestivamente arroladas e que tenham domicílio em Comarca 

diversa. XI.Oficie-se ao INSS, ao DETRAN/MT e à Seguradora Líder, 

conforme postulado pela litisdenunciadXII.Intimem-sumpra-se. Cássio Luís 

Furim/Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15243 Nr: 1146-85.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAKIRI, ROSANE TEREZINHA NAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:OABMT 13.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:7206-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILLA 

ESPINDOLA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

1146-85.2005.811.0045, Protocolo 15243, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003985-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI (REQUERENTE)

ANA CAROLINA BOSCOLI (REQUERENTE)

GUSTAVO AUGUSTO BOSCOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO BOSCOLI NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003985-12.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI, ANA CAROLINA 

BOSCOLI, GUSTAVO AUGUSTO BOSCOLI REQUERIDO: ALFEO BOSCOLI 
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NETO Vistos. 1. Nomeio inventariante o(a) requerente, sob compromisso. 

Considerando a expressa concordância dos demais interessados, e 

inexistindo herdeiro menor, intime-se-a para assinatura do termo de 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, o qual deve constar 

expressamente os poderes estampados nos artigos 618 e 619 do CPC, 

ficando deferido portanto o pedido contido no item IV da petição inicial, 

devendo a inventariante prestar contas das transações realizadas 

anualmente, contados da assinatura do termo, forte no artigo 618, VII do 

CPC, observando-se o disposto no art. 553 do CPC, inclusive as sanções. 

2. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

compromisso, deverá o(a) inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais do(s) 

bem(ns) inventariado(s), lavrando-se termo circunstanciado em Cartório 

(CPC, art. 620), bem como deverá no mesmo ato promover a retificação do 

valor atribuído à causa e proceder com os recolhimentos das custas e 

taxas complementares devidas, sob pena de extinção. 3. Requisite-se, se 

ainda não fora juntada aos autos, certidão negativa do Imposto de Renda. 

4. Cite(m)-se[1], após, o cônjuge, se for o caso, os herdeiros não 

representados, os legatários, o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente, testamento por cumprir ou Fundação por velar, o 

testamenteiro, se o finado deixou testamento, bem como a Fazenda 

Pública (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(CPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 5. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se 

o termo de últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o(a) 

inventariante para prestá-las. 6. Após as últimas declarações, digam as 

partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 7. Se concordes, ao cálculo e 

digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda 

Pública (CPC, art. 638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes 

serão homologados por sentença. 8. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos impostos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 

e também o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. 

Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar 

em 15 (quinze) dias (CPC, art. 652). Em seguida, conclusos para a 

homologação da partilha, desde que juntada a certidão negativa de dívida 

referente ao Imposto de Renda. 9. Se houver caso de renúncia de 

herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, devendo a parte 

transmitente ou renunciante ser intimada pessoalmente para assiná-lo. 

Somente excepcionalmente, e quando houver instrumento público de 

mandato, pode a subscrição do termo ser feita pelo procurador. 

Confira-se: “Inventário – Doação pela viúva, aos filhos, por termo nos 

autos – Renúncia translativa – Possibilidade – Desnecessidade de 

escritura pública – Recurso provido” (Ag. Inst. nº 278.410-1-SP, 4ª C. 

DPriv., TJ, Rel. Des. José Osório, j. em 1º.2.1996, v.u., in JUBI-Informativo, 

nº 12, mar/1996). “Direitos hereditários – Renúncia translativa, in favorem 

– Formalização por termo nos autos de inventário – Comparecimento 

pessoal do herdeiro renunciante – Desnecessidade – Suficiência da 

subscrição por advogado com expressos poderes especiais – Ementa 

oficial: Inventário – Renúncia da herança de filhos em prol da viúva meeira 

– Caráter translativo – Admissão de formalização por termo nos autos, 

independentemente de escritura pública, mas com exigência do pessoal 

comparecimento dos herdeiros na lavratura do ato – Desnecessidade – 

Advogado com poderes especiais para renunciar e subscrever o termo 

judicial – Suficiência e validade – Recurso provido para esse fim.” (Ag. 

Inst. nº 256.152-1-Guararapes-SP, j. em 2.5.1995, rel. Des. J. Roberto 

Bedran, in RJTJ-Lex, 178/220-221). 10. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 26 de Setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003211-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F M QUEIROZ CUNHA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO MARCONE QUEIROZ CUNHA (EXECUTADO)

REJANE APARECIDA RODRIGUES CUNHA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA RETIRADA DA CERTIDÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001306-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIM DOUGLAS LIMA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS WENGERKIEWICZ (ADVOGADO(A))

ATOM CONSULTORIAS E MONTAGENS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001306-73.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

KELVIM DOUGLAS LIMA DE ASSUNCAO RÉU: ATOM CONSULTORIAS E 

MONTAGENS LTDA Vistos. 1. Não merece acolhida a impugnação aos 

benefícios da justiça gratuita. É que o ônus de comprovar que a parte 

agraciada com a justiça gratuita tem condições de pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio 

sustento ou do de sua família é do impugnante. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM NÃO DESCONSTITUÍDA. ÔNUS QUE 

COMPETIA À PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. Tendo sido firmada declaração de pobreza e juntada o 

comprovante de recebimento de salário, ensejando a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, compete à parte ex adversa, autora do 

incidente de impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, 

desconstituir tal presunção, o que inocorreu na espécie. Ausência de 

cerceamento. (TJ-RS , Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 29/02/2012, Nona Câmara Cível)” No caso, o impugnante não 

conseguiu comprovar, como lhe competia, que a parte impugnada 

dispunha de meios para o enfrentamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento 

ou do de sua família. Rejeito a impugnação. 2. Inépcia é a inaptidão da 

inicial para produzir os resultados almejados, seja por falta de pedidos 

seja por falta de fundamentação, consoante escólio do § 1° do art. 330 do 

CPC. Não é o caso dos autos, porquanto perfeitamente identificada a 

causa de pedir, o pedido, a narração dos fatos com conclusão lógica e a 

compatibilidade dos pedidos formulados, possibilitando o contraditório e a 

ampla defesa. Rejeito a preliminar. 3. Não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354), nem de julgamento antecipado 

(parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 356), de modo que fixo os 

pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) seguintes: a) a culpa pelo 

acidente; b) a extensão dos danos materiais pleiteados; c) se houve dano 

moral suportado pelo autor, e se seus pressupostos restaram 

configurados; d) se houve lucro cessante e qual sua extensão; e) 

critérios para aferição de eventual valor dos danos morais; f) se houve 

dano estético suportado pelo autor e qual sua extensão; g) demais pontos 

que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de 

interesse para o deslinde da causa. 4. Inexiste hipótese de inversão 

convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou judicial (CPC, art. 373, § 1º) do 

ônus da prova, de forma que cabe a parte autora a prova dos fatos 

constitutivos de seu direito e a ré a prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 357, III 

c/c 373, I e II). 5. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que 

presentes se fazem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular 

do processo, bem como as condições para o exercício da ação. 6. A parte 

requerida (id. 12041650) pugnou pela produção de prova testemunhal, 

documental e depoimento pessoal da parte autora, perícia médica, além de 

expedição de ofícios à seguradora gestora do seguro DPVAT, cartórios 

distribuidores, Ministério do Trabalho, Departamento de Trânsito, além de 

exibição de documentos. O autor, por sua vez, apesar de devidamente 

intimado, não especificou as provas que pretende produzir (id. 12245427). 

7. A busca de informações acerca da existência de outras demandas 

ajuizadas pelo autor, tanto na esfera cível, trabalhista ou federal 

(previdenciária) é ônus que incumbe à parte interessada. Ademais, a 

situação do autor junto ao Ministério do Trabalho, Departamento de 

Trânsito e demais órgãos administrativos (INSS), não guardam relação 

com a presente demanda, já que possuem origens distintas. Ainda, a 

realização de perícia médica judicial afasta a necessidade de exibição de 

prontuários médicos. Portanto, indefiro os pedidos de expedição de ofício 

aos cartórios distribuidores da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, 

expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, expedição de ofício ao 
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Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e o pedido de 

exibição de documentos. 8. Defiro as demais provas requeridas, 

porquanto úteis e tempestivamente pleiteadas. 9. Para prova pericial 

médica, nomeio a pessoa jurídica Forense Lab (contato@forenselab.com – 

telefone 65 98112-2338), o qual deverá ser intimado para a realização do 

exame pericial, informando nos autos data da realização da perícia, com 

antecedência de 30 (trinta) dias, a fim da Serventia cumprir todos os atos 

necessários, bem como para, no prazo de cinco (05) dias, apresentar 

proposta de honorários. A parte requerida responderá pelos honorários 

relativos à perícia solicitada. Assim que apresentada a proposta de 

honorários pelo perito, intime-se para depositar o valor, no prazo de cinco 

(05) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Defiro, desde logo, o 

levantamento de 50% do valor dos honorários periciais a favor do perito, 

antes do início da perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados da data da perícia. 10. Intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, caso 

entendam necessário (CPC, art. 465). 11. Após, realizada a perícia e 

apresentado o respectivo laudo, intimem-se às partes para, querendo, 

apresentarem manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (CPC, art. 477, §1º). 12. Para a prova 

oral, inclusive depoimento pessoal da parte autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/02/2019, às 14:00 horas. Intime-se 

pessoalmente a parte autora, com as advertências de estilo. 13. Intime-se 

a parte requerida para apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, se já não houver feito. (CPC, art. 357, § 4º) 14. Registro, 

ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 15. Oficie-se a 

seguradora líder para que informe a existência de eventual pagamento 

realizado ao autor na via administrativa. 16. Expeça-se o necessário. 17. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 28 de setembro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001306-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIM DOUGLAS LIMA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS WENGERKIEWICZ (ADVOGADO(A))

ATOM CONSULTORIAS E MONTAGENS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001306-73.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

KELVIM DOUGLAS LIMA DE ASSUNCAO RÉU: ATOM CONSULTORIAS E 

MONTAGENS LTDA Vistos. 1. Não merece acolhida a impugnação aos 

benefícios da justiça gratuita. É que o ônus de comprovar que a parte 

agraciada com a justiça gratuita tem condições de pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio 

sustento ou do de sua família é do impugnante. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM NÃO DESCONSTITUÍDA. ÔNUS QUE 

COMPETIA À PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. Tendo sido firmada declaração de pobreza e juntada o 

comprovante de recebimento de salário, ensejando a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, compete à parte ex adversa, autora do 

incidente de impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, 

desconstituir tal presunção, o que inocorreu na espécie. Ausência de 

cerceamento. (TJ-RS , Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 29/02/2012, Nona Câmara Cível)” No caso, o impugnante não 

conseguiu comprovar, como lhe competia, que a parte impugnada 

dispunha de meios para o enfrentamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento 

ou do de sua família. Rejeito a impugnação. 2. Inépcia é a inaptidão da 

inicial para produzir os resultados almejados, seja por falta de pedidos 

seja por falta de fundamentação, consoante escólio do § 1° do art. 330 do 

CPC. Não é o caso dos autos, porquanto perfeitamente identificada a 

causa de pedir, o pedido, a narração dos fatos com conclusão lógica e a 

compatibilidade dos pedidos formulados, possibilitando o contraditório e a 

ampla defesa. Rejeito a preliminar. 3. Não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354), nem de julgamento antecipado 

(parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 356), de modo que fixo os 

pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) seguintes: a) a culpa pelo 

acidente; b) a extensão dos danos materiais pleiteados; c) se houve dano 

moral suportado pelo autor, e se seus pressupostos restaram 

configurados; d) se houve lucro cessante e qual sua extensão; e) 

critérios para aferição de eventual valor dos danos morais; f) se houve 

dano estético suportado pelo autor e qual sua extensão; g) demais pontos 

que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de 

interesse para o deslinde da causa. 4. Inexiste hipótese de inversão 

convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou judicial (CPC, art. 373, § 1º) do 

ônus da prova, de forma que cabe a parte autora a prova dos fatos 

constitutivos de seu direito e a ré a prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 357, III 

c/c 373, I e II). 5. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que 

presentes se fazem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular 

do processo, bem como as condições para o exercício da ação. 6. A parte 

requerida (id. 12041650) pugnou pela produção de prova testemunhal, 

documental e depoimento pessoal da parte autora, perícia médica, além de 

expedição de ofícios à seguradora gestora do seguro DPVAT, cartórios 

distribuidores, Ministério do Trabalho, Departamento de Trânsito, além de 

exibição de documentos. O autor, por sua vez, apesar de devidamente 

intimado, não especificou as provas que pretende produzir (id. 12245427). 

7. A busca de informações acerca da existência de outras demandas 

ajuizadas pelo autor, tanto na esfera cível, trabalhista ou federal 

(previdenciária) é ônus que incumbe à parte interessada. Ademais, a 

situação do autor junto ao Ministério do Trabalho, Departamento de 

Trânsito e demais órgãos administrativos (INSS), não guardam relação 

com a presente demanda, já que possuem origens distintas. Ainda, a 

realização de perícia médica judicial afasta a necessidade de exibição de 

prontuários médicos. Portanto, indefiro os pedidos de expedição de ofício 

aos cartórios distribuidores da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, 

expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e o pedido de 

exibição de documentos. 8. Defiro as demais provas requeridas, 

porquanto úteis e tempestivamente pleiteadas. 9. Para prova pericial 

médica, nomeio a pessoa jurídica Forense Lab (contato@forenselab.com – 

telefone 65 98112-2338), o qual deverá ser intimado para a realização do 

exame pericial, informando nos autos data da realização da perícia, com 

antecedência de 30 (trinta) dias, a fim da Serventia cumprir todos os atos 

necessários, bem como para, no prazo de cinco (05) dias, apresentar 

proposta de honorários. A parte requerida responderá pelos honorários 

relativos à perícia solicitada. Assim que apresentada a proposta de 

honorários pelo perito, intime-se para depositar o valor, no prazo de cinco 

(05) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Defiro, desde logo, o 

levantamento de 50% do valor dos honorários periciais a favor do perito, 

antes do início da perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados da data da perícia. 10. Intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, caso 

entendam necessário (CPC, art. 465). 11. Após, realizada a perícia e 

apresentado o respectivo laudo, intimem-se às partes para, querendo, 

apresentarem manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (CPC, art. 477, §1º). 12. Para a prova 

oral, inclusive depoimento pessoal da parte autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/02/2019, às 14:00 horas. Intime-se 

pessoalmente a parte autora, com as advertências de estilo. 13. Intime-se 

a parte requerida para apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, se já não houver feito. (CPC, art. 357, § 4º) 14. Registro, 

ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 15. Oficie-se a 

seguradora líder para que informe a existência de eventual pagamento 

realizado ao autor na via administrativa. 16. Expeça-se o necessário. 17. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 28 de setembro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR DEMARCO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 23/10/2018 às 10:30h no Cejusc deste Juizo. LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de setembro de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA 

LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002577-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVO LAURENTINO KOCHHANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (ADVOGADO(A))

ROSANA DE OLIVEIRA KOCHHANN (REQUERIDO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência para o dia 23/10/2018 às 13:30h no Cejusc deste Juizo. LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de setembro de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA 

LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NUNES (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA (ADVOGADO(A))

SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DE DA PENHORA EFETUADA:" 1) Lote rural sob n.69- Setor 

01, situado no Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio 

Verde-Primeira Etapa, com área de 200,00ha (duzentos hectares), com 

limites e confrontações descritos na matricula 087 do CRI de Lucas do Rio 

Verde-MT ; 2) Imóvel rural, caracterizado como Lote n.27 do Setor 04, 

situado no Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde-Primeira 

Etapa, com área de 200,00ha (duzentos hectares), com limites e 

confrontações descritos na matricula 4372 do CRI de Lucas do Rio 

Verde-MT; 3) Imóvel rural, caracterizado como Lote n.23 do Setor 04, 

situado no Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde-Primeira 

Etapa, com área de 197.1225ha (cento e noventa e sete hectares, doze 

ares e vinte e cinco centiares), com limites e confrontações descritos na 

matricula 4337 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT- PARA QUERENDO 

OPOR EMBARGOS NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26975 Nr: 1021-15.2008.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM COMÉRCIO DE RODAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE, LUIZ BURILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO NAZARENO RORIZ 

GUIMARÃES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE LUCHINA 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 1021-15.2008.811.0045, 

Protocolo 26975, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 87388 Nr: 1204-10.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES FATIMA CIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A despeito da aparente intempestividade do recurso apresentado às fls. 

223/227 (o requerido deve ser considerado intimado do ato de audiência 

de f. 204 ao qual deveria ter comparecido ante intimação prévia regular), e 

por cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010 do 

CPC, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos 

deste Juízo, para juízo de admissibilidade.

 2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 152329 Nr: 1296-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CESAR STEFANI - 

OAB:21681-O

 Vistos.

1. Consoante o laudo médico de fl. 87, "o menor Alfredo Henrique Stoffel 

Casagrande após alta hospitalar tem total condições de continuar no 

Centro de Atendimento Socioeducativo", motivo pelo determino o 

cumprimento da medida em seus exatos termos.

2. Intime-se a Gerência do Centro de Atendimento Socioeducativo de 

Lucas do Rio Verde-MT acerca da presente decisão.

3. Sem prejuízo, intime-se advogado do menor (fl. 45/46) acerca do teor da 

presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35349 Nr: 5293-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO VISCHI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5293-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): PAULO SERGIO VISCHI - ME

CITANDO(A, S): PAULO SERGIO VISCHI - ME, Endereço: Lugar não 

Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2010

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 24.465,88, representado pela CDA Nº 20092785.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 1 de outubro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121001 Nr: 1072-45.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIAN SCHIRMER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS-AS, URBANA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195.889/SP

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerida, Urbana e Planejamento Imobiliário LTDA, 

para que no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação.

2. Após, cumprido o item retro, e somente se cumprido, por realizadas as 

formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010 do CPC, subam os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos deste Juízo.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

JOAO GERMANO PLETSCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002404-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. T. (REQUERIDO)

J. V. S. D. C. (REQUERIDO)

J. L. D. C. (REQUERIDO)

J. S. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - 057.790.369-18 (CURADOR)

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - 422.238.220-53 (CURADOR)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - 007.596.111-30 (CURADOR)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1002404-93.2017.8.11.0045. Designo o dia 27 de novembro 

de 2018, às 14h30min, para realização de audiência de instrução. Com 

fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, 

concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem 

rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Intimem-se a requerente 

e as testemunhas, mediante a expedição de mandado, a Defensoria 

Pública, Ministério Público, Curador Especial dos menores e Curador 

Especial do réu citado por edital, através do sistema PJe. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003242-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIANO BALABAM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA CESÁRIO PEIXOTO (RÉU)

NORIVALDO ALVES PEIXOTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PAR 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE O RETORNO DAS CARTAS 

DE CITAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84381 Nr: 3910-97.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERNANDES DE BONFIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias manifeste 

aos autos acerca do retorno do AR negativo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99474 Nr: 5559-29.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DA SILVA CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA DA SILVA CAMPELLO, Cpf: 

25996082870, Rg: 242774234, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, acima qualificada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, 

acrescido de custas judiciais. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias 

sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação.

Resumo da Inicial: "A presente Execução de Sentença é decorrente do 

processo autuado sob nº 5559-29.2014.811.0045, código 99474, que 

Kayo Mauruty Souza Lima moveu em desfavor de Aparecida da Silva 

Campello. Ao sentenciar o feito o MM. Juiz titular desta vara deu 

provimento aos pedidos formulados na ação. Em que pese a requerida ter 

sido devidamente citada do trânsito em julgado da r. sentença a mesma até 
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a presente data não realizou o pagamento dos valores devidos. Desta 

forma, a Requerida deve ao Requerente a importância de R$ 22.061,33 

(vinte e dois mil, sessenta e um reais e trinta e três centavos). Diante do 

exposto vem requerer que seja efetuada intimação da Requerida, na 

pessoa de seu advogado, para que manifeste sobre o presente 

cumprimento de sentença. Diante do exposto vem requerer que seja 

efetuada intimação da Requerida, na pessoa de seu advogado, para 

efetuar o pagamento do quantum R$ 22.061,33 (vinte e dois mil sessenta e 

um reais e trinta e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% sobre o referido valor e sobre os honorários 

advocatícios nos termos do art. 523 do CPC, bem como a inclusão do 

nome do Requerido em cadastro de inadimplentes (SPC e SERASA) de 

acordo com o art. 782 § 3º, NCPC."

Despacho/Decisão: Processo n.º 5559-29.2014.811.0045.Providencie-se 

a regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença.Proceda-se à intimação da 

executada, mediante a expedição de edital [art. 513, § 2.º, inciso IV do 

Código de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize 

o pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de julho de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

Advertência: A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de setembro de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41335 Nr: 1641-22.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO CUNHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108107 Nr: 2899-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DA COSTA, LOURDES DA COSTA, 

LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em 19 de setembro de 2018, foi protocolada petição juntando guia de 

complementação de diligência no valor de R$ 587,16, que procedeu à 

citação do executado Leandro Luiz da Costa.

 No entando, para proceder ao cumprimento do mandado de busca e 

apreensão determinado na decisão de fl. 47, INTIMO a parte EXEQUENTE 

para que providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência. OBS: DEVERÁ SER RECOLHIDA NO ENDEREÇO 

ONDE SE ENCONTRA A SOJA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87488 Nr: 1317-61.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HANN, GRITERRA MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:, ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949/MT

 Intimação das partes para que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestem acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114672 Nr: 6500-42.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JONH DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI, ROSA MARIA TRÊS BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Intimação da parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003722-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR LONDERO (EXECUTADO)

HELENA ZAPELLO LONDERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003722-48.2016.8.11.0045. Cumpra-se integralmente a 

decisão judicial arquivada no evento n.º 11900018. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

JOAO GERMANO PLETSCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEANDRO MUSSI (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001425-34.2017.8.11.0045. De acordo com a norma de 

regência, para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável 

que o destinatário-réu receba, pessoalmente a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente à 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o aviso de recebimento, que guarnecia 

a carta de citação e intimação pelo correio, endereçada ao réu, foi 

recebida por pessoa totalmente diversa do devedor (evento n.º 

12711252), considero ineficaz e não-válido o ato de citação e intimação 

anteriormente concretizado e, portanto, DECRETO a nulidade da citação. 

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de 

conciliação/mediação para o dia 21 de novembro de 2018, às 9horas. 

Intime-se o autor. Proceda-se à citação e à intimação do requerido, 

mediante a expedição de mandado. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 28 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002207-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

GIORDANO DIEGO PROCESKI (EMBARGANTE)

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EMBARGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002207-75.2016.8.11.0045. Intime-se a embargada/apelada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 

1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo 

para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de 

exame da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001025-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DOS SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001025-20.2017.8.11.0045. Item I – Considerando-se o 

acúmulo de perícias médicas, pendentes de realização, que vêm 

comprometendo a efetivação da celeridade processual, e que o perito 

nomeado Dr. Mario Kaway Filho protocolizou, recentemente, pedido em 

que afirmou não mais ter interesse em realizar periciais judiciais, Destituo o 

digno perito Dr. Mario Kaway Filho do encargo a ele conferido, e Nomeio 

como perito neste processo o ilustre médico Dr. Guido V. Céspedes, que 

deverá realizar a perícia no dia 14 de novembro de 2018, a partir das 

8h30min. Mantenho o valor dos honorários periciais arbitrados 

anteriormente. Intime-se a requerente, através do advogado constituído, 

via DJe, para que, na data agendada para a realização da perícia, 

compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes. Item II – 

Como forma de efetivar os comandos da sentença de mérito proferida, 

Determino a expedição de ofício ao Gerente Executivo do INSS em 

Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

implantação do benefício previdenciário. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial no prazo mencionado importará no arbitramento de multa. 

Item III – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000836-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISANDRO LUIZ DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

VANUZA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000836-76.2016.8.11.0045. Intime-se a empresa exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe número válido de inscrição 

dos executados no cadastro de pessoas físicas. Cumpra-se integralmente 

a decisão acostada ao ID n.º 12270655, procedendo-se ao cancelamento 

dos registros de ID mencionados naquela decisão. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 1 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000257-94.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Cotejando o manancial informativo 

encartado aos autos, vislumbra-se que este magistrado, quando da 

prolação da sentença de mérito, relatou que “o termo inicial do 

auxílio-doença (DIB), deve ser fixado na data apontada pelo perito judicial, 

em 26/07/2017, conforme se observa do teor da resposta ao quesito da 

letra ‘d’ do laudo pericial” (evento n.º 13023844). Esta conclusão 

fundamentou-se no laudo pericial juntado no evento n.º 11042830, que 

continha, conforme a decisão arquivada no evento n.º 13679398 alertou, 

contradições. As contradições do laudo pericial, entretanto, limitam-se a 

erros materiais e que foram dirimidos posteriormente com os 

esclarecimentos prestados pelo perito (evento n.º 13996265), que, de 

forma taxativa, asseverou que a data do início da incapacidade do autor, 

no caso concreto, é o dia 24/08/2016. Este fato constitui mero erro 

material que pode ser perfeitamente corrigido através dos embargos de 

declaração. Por via de consequência, diante deste cenário, 

considerando-se a existência de erro material, ACOLHO os embargos de 

declaração deduzidos por Odair José da Conceição do Nascimento, para o 

fim de Promover a retificação parcial da sentença de mérito juntada no 

evento n.º 13023844 e, como consequência direta, Determinar que o 

Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para o autor, contado a partir da data de 24/08/2016, até a 

data da juntada aos autos do laudo médico (07/12/2017), a partir de 

quando deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria 

por invalidez, mantendo-se as demais disposições do veredicto. Declaro, 

outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158829 Nr: 5128-53.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:16947

 Vistos etc.,

Proceda-se com a restituição da fiança, nos termos da decisão de fls. 

28/33, bem como na forma requerida à fl. 53.

Outrossim, oficie-se a Autoridade Policial requisitando-lhe informações 

acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido à fl. 34..

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152566 Nr: 1460-74.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYNARA ALVES DA SILVA, EDIMAR 

SOUZA NEVES, VILSON DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21506/O, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE 

a denúncia, para ABSOLVER os acusados THAYNARA ALVES DA 

SILVA, EDIMAR SOUZA NEVES E VILSON DA SILVA BRANDÃO, 

qualificados nos autos, da prática dos crime que lhes são imputados na 

denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Tendo em vista que o conteúdo absolutório da presente 

decisão, com fundamento no artigo 596 do Código de Processo Penal, 

permito que os acusados Thaynara Alves da Silva, Edimar Souza Neves e 

Vilson da Silva Brandão aguardem eventual recurso em liberdade. Com 

efeito, revogo o decreto de prisão preventiva dos acusados Edimar Souza 

Neves e Vilson da Silva Brandão e a prisão domiciliar da acusada 

Thaynara Alves da Silva; e determino a expedição incontinenti de alvará 

de soltura dos mesmos, se por outro motivo não estiverem 

presos.Proceda-se a incineração da substância entorpecente apreendida 

à fl. 56, lavrando-se Auto Circunstanciado.Proceda-se a destruição do 

simulacro de arma de fogo apreendido à fl. 56, mediante termo nos 

autos.Encaminhe-se a tornozeleira eletrônica apreendia à fl. 56 ao Diretor 

do CDP local, mediante termo nos autos.Quanto aos demais objetos 

apreendidos (fl. 56), proceda-se na forma do artigo 123 do CPP, salvo os 

já restituídos.Revogo a medida cautelar de utilização de tornozeleira 

eletrônica imposta a acusada Thaynara Alves da Silva, devendo a mesma 

comparecer na Unidade Prisional local para retirada de tal 

equipamento.Comunique-se o Diretor do CDP local acerca desta decisão, 

para fins de retirada da tornozeleira eletrônica da acusada Thaynara 

Alves da Silva.P.R.I.Transitada em julgado, procedam-se as anotações e 

comunicações de estilo.Após, arquive-se o presente feito, com as 

cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 116932 Nr: 7794-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOS SANTOS BELTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA SANTANA 

MIRANDA - OAB:15861/O

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

n°. 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade do acusado RAFAEL DOS 

SANTOS BELTRÃO, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita no 

presente processo.Quanto a eventuais objetos apreendidos nos autos, 

proceda-se na forma do artigo 123 do CPP, salvo os já restituídos.P.R.I. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações, comunicações e 

transferências necessárias.Após, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 124031 Nr: 2565-57.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA, IZABEL 

ANDRIELE FARIAS DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O, JOELCIO MARTINELLO - 

OAB:MT16949, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - 

OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

 Giovan de Oliveira Silva, por meio de advogado constituído, requereu a 

restituição de veículo automotor apreendido pela Autoridade Policial à fl. 49 

(fls. 416/417).

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fl. 418).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

A matéria em questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se 

regulamentada no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, observo que o requerente não demonstrou, como 

necessário, a propriedade do veículo automotor almejado.

Ademais, o próprio requerente, por meio de seu advogado constituído, 

reconheceu que o veículo almejado era de propriedade de Júlio da Costa 

Nunes, conforme se observa à fl. 334.

ISSO POSTO, não estando presentes os requisitos legais, indefiro o 

pedido de restituição de fls. 416/417, sem prejuízo das medidas cabíveis 

no Juízo Cível.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Após, retornem os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139449 Nr: 3124-77.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICY KELLY LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,

Postergo a apreciação do pedido de restituição de fls. 849/850 para após 

a juntada do laudo pericial solicitado pela Autoridade Policial às fls. 40/40v. 

Dessa feita, requisite-se a Autoridade Policial informações acerca da 

realização do referido laudo pericial.

Com a juntada, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público, 

retornando-me, em seguida, os autos conclusos.

 Outrossim, solicite-se informações acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à fl. 839.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 89165 Nr: 3072-23.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 
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n°. 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade do acusado ALEXANDRE DA 

SILVA RIBEIRO, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita no 

presente processo.Encaminhem-se a arma de fogo e as munições 

apreendidas (fl. 24) à unidade do exercito mais próxima para destruição 

ou doação, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/2003.P.R.I. Transitada 

em julgado, procedam-se as anotações, comunicações e transferências 

necessárias.Após, arquive-se, com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DAIANE CHIAVEGATTI TOZI HOLSBACH NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000449-27.2017.8.11.0045. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 03 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JEAN CLEIDSON BANDEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004657-88.2016.8.11.0045. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 03 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BARATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 13/11/2018 Hora: 

17:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 13/11/2018 Hora: 

17:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005165-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELMA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 13975105, bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 14/11/2018 Hora: 13:00 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000357-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI (ADVOGADO(A))

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000357-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PADUA INDUSTRIA DE 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME REQUERIDO: CELSO MIL Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pádua Indústria de 

Esquadrias de Alumínio Ltda – ME., requerendo que seja sanada a 

contradição na r. sentença proferida no Id. 12617920. Os embargos são 

tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo legal, portanto 

recebo-os. É o necessário. DECIDO. Nota-se que o autor opôs embargos 

de declaração, pretendendo seja retificada suposta contradição existente 

na sentença, alegação que não merece prosperar. Levando-se em 

consideração a lição do saudoso mestre Magalhães Noronha - que 

esclarece ser contraditória uma decisão quando conceitos e afirmações 

se opõem e colidem (e tanto mais grave será a contradição quando a 

fundamentação chocar-se com a disposição); omissa quando não disse o 

que era indispensável dizer; obscura quando lhe faltar clareza na 

exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva da decisão 

(Curso de Direito Processual Penal - Editora Saraiva - 21ª edição - 1992 - 

p. 376). Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz. O objetivo do presente embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto “omisso, obscuro”, porventura existente na 

decisão prolatada. Pois bem, analisando com esmero a decisão 

vergastada, constata-se a inexistência dos alegados vícios no julgado 

atacado, em conformidade com ENUNCIADO 141 do FONAJE, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição. Com efeito, os 

embargos de declaração têm cabimento quando há omissão, obscuridade 

ou contradição da decisão ao ponto que necessariamente o magistrado 

deveria pronunciar-se, sendo certo que a insatisfação e consequente 

reforma da decisão deverá ser objeto de recurso pertinente. Isto posto, 

mantenho a decisão proferida e REJEITO os embargos de declaração, com 

fundamento no art. 1.022, I do CPC c.c art. 48 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de maio de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011576-08.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINI BARBACOVI (REQUERENTE)

MARLUCY PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA FATIMA VIAN (ADVOGADO(A))

KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (REQUERIDO)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação no prazo legal, 

notadamente acerca do depósito de id. 5907697.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011406-36.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON PIMENTEL COSTA (EXECUTADO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: GERSON 

PIMENTEL COSTA. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de setembro de 2018. 

MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI DE AVILA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002710-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRI SAMUEL MARTINELLI (EXECUTADO)

DENIVALDO ALEIXO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao 

respeitável mandado do MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supra mencionados, 

diligenciei-me ao endereço constante no mandado, e após as formalidades 

legais, CITEI a parte DENIVALDO ALEIXO DE SOUZA, de todos os termos 

do presente mandado, qual bem ciente ficou após a leitura, aceitou a cópia 

e contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura de recebimento. Diante 

do exposto, devolvo o referido mandado para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. LUCAS DO RIO VERDE/MT, 18 de maio de 2018. 

KASSIANO POZZEBONN FOGACA DE ABREU Oficial de Justiça SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004493-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JULIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004493-89.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO JULIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUCOES 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por ANTONIO JÚLIO DOS 

SANTOS, alegando primeiramente, que nunca contratou com a Reclamada, 

porém na impugnação à contestação, afirma já ter realizado comprar junto 

à Requerida, entretanto, apesar de afirmar ter efetuado o pagamento das 

comprar, não juntou aos autos comprovante de pagamento. Em 

contestação, a Reclamada alega, em síntese, que o Autor fez compras de 

concreto e de adquiriu serviços, que não foram adimplidos pelo Autor. 

Aduz que o autor não fez prova das suas alegações e que não há dano 

moral indenizável, por fim pugnou pela improcedência da ação. Com efeito, 

o pedido inicial não merece prosperar, pois conforme se verifica das 

afirmações dos litigantes e dos documentos anexados, verifico que a 

parte Reclamante não juntou nenhuma prova de suas alegações, inclusive, 

não juntou comprovante de quitação de nenhuma parcela referente aos 

serviços utilizados. Assim, restaram ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela reclamante de 

que efetivamente sofreu dano pela conduta da parte reclamada. Há ainda 

a considerar que, não obstante tenha o consumidor o direito à inversão do 

ônus da prova, tal se dá mediante o preenchimento de certos requisitos, 

não prescindindo de trazer a juízo mínima comprovação de suas 

alegações, a fim de colorir de verossimilhança sua versão, ônus do qual 

não se desincumbiu a parte autora. Nesse sentido, reproduz-se lição 

doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino: Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo 

básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em 

juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir 

provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor 

como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de 

comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com 

determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois 

pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do artigo 333 do CPC. (grifei) Dessa maneira, não fez a parte 

reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que 

impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Portanto, 

após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos, 

entendo que o pedido é improcedente. Dessa feita, a parte reclamante é 

devedora da reclamada, pois não quitou os débitos, possuindo saldo 

devedor no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), 
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conforme restou demonstrado pela empresa requerida por meio dos 

documentos apresentados. Ademais, boa-fé objetiva é talvez o mais 

importante princípio do direito contratual contemporâneo. É o dever imposto 

a quem quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, 

deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão 

legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Por fim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes 

os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o 

ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa 

da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural, com 

arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

JOSE GETULIO DANIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001776-07.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE GETULIO DANIEL 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 13044173). Destarte, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto 

isto, considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 130144173, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO SIQUEIRA PINTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000971-20.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSENILDO SIQUEIRA PINTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da petição do reclamado, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003549-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE RODRIGUES FARIAS BRAGA - ME (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003549-24.2016.8.11.0045. REQUERENTE: DAYANE RODRIGUES FARIAS 

BRAGA - ME REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Em análise aos autos, 

depreende-se, que a parte Reclamante deixou de comparecer à audiência 

de instrução e julgamento, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Não há que se falar em comparecimento do 

procurador da parte autora, visto que no âmbito dos Juizados Especiais se 

aplica o Enunciado 141 do Fonaje: "A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio-gerente." Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da 

contumácia da parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 
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9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT em 21 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JEFERSON DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003025-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANO JEFERSON DE 

SOUZA BATISTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento 

em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JEFERSON DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003025-56.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANO JEFERSON DE 

SOUZA BATISTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento 

em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012140-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE CARVALHO (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

SPC BRASIL (REQUERIDO)

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8012140-84.2015.8.11.0045. REQUERENTE: LUZIENE CARVALHO 

REQUERIDO: CIMOPAR MOVEIS LTDA, SPC BRASIL Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003963-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

DIONES LIMA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/11/2018. às 13:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA JARA (REQUERENTE)

WEYLLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo legal, bem como para se manifesta acerca do teor da petição de id. 

15440421.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES (ADVOGADO(A))

JESSICA CRISTINA DALL ALBA (ADVOGADO(A))

EVELYN RUFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000211-71.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVELYN RUFINA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por EVELYN RUFINA 

DA SILVA, alegando que contratou os serviços de internet da Reclamada, 

fornecendo seus dados bancários para que fosse feito o débito 

automático das mensalidades, mas que o serviço não foi concluído e 

mesmo assim, foram feitos vários débitos em sua conta, totalizando o 

valor de R$570,09 (quinhentos e setenta reais e nove centavos). Aduz, 

que procurou o Procon e firmou acordo com a Reclamada, que concordou 

em devolver os valores, porém de forma simples. Inconformada, requer a 

devolução em dobro e a condenação da reclamada por danos morais. Em 

contestação, a Reclamada alega, em síntese, inexistência de ato ilícito 

praticado de sua parte, pugnou pela improcedência da ação. Com efeito, o 

pedido inicial não merece prosperar, pois conforme se verifica das 

afirmações dos litigantes e dos documentos anexados, verifico que houve 

a devolução dos valores debitados, supostamente por serviços não 

utilizados. Não há que se falar na devolução do valor em dobro, visto que 

não comprovação da má-fé da parte requerida. neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL -REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - TAXA - LIMITAÇÃO INDEVIDA - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL - TARIFA DE CADASTRO - LICITUDE DA CONTRATAÇÃO - 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO. - De acordo com 

o Enunciado de Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de Justiça, "o Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". - É 

admitida a revisão de cláusulas de Contrato Bancário pelo Poder Judiciário, 

por força da garantia do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e do 

direito assegurado no art. 6º, incisos V e VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, com relativização do Princípio do "pacta sunt servanda". - As 

Instituições Financeiras não estão sujeitas à taxa de juros do Decreto nº 

22.626/1933, mas às fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, nos 

termos dos incisos VI e IX, do art. 4º, da Lei nº 4.595/1964 (Enunciado nº 

596, do STF). - A contratação de juros remuneratórios em compatibilidade 

com a taxa média praticada no Mercado Financeiro inviabiliza a declaração 

da abusividade de sua cobrança. -O Superior Tribunal de Justiça, em 

interpretação e aplicação do art. 5º, da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil/1973, 

consolidou o entendimento que admite a capitalização de juros em 

periodicidade inferior a um ano, quando haja pactuação nos Contratos 

celebrados por Instituições Financeiras, após 31/03/2000. - É autorizada a 

capitalização dos juros nas Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do 

art. 28, §1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004. - A exigência da Tarifa de 

Cadastro não se revela irregular quando requisitada no início do 

relacionamento entre o Consumidor e a Instituição Financeira. - A 

devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente, prevista, 

atualmente, nos arts. 42, parágrafo único, do CDC, e 940, do CCB/2002, 

depende de prova ca bal da má-fé do credor. (TJMG - Apelação Cível 

1.0313.13.008884-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2018, publicação da súmula em 

03/07/2018) Assim, restaram ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela reclamante de 

que efetivamente sofreu dano pela conduta da parte reclamada. Há ainda 

a considerar que, não obstante tenha o consumidor o direito à inversão do 

ônus da prova, tal se dá mediante o preenchimento de certos requisitos, 

não prescindindo de trazer a juízo mínima comprovação de suas 

alegações, a fim de colorir de verossimilhança sua versão, ônus do qual 

não se desincumbiu a parte autora. Nesse sentido, reproduz-se lição 

doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino: Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo 

básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em 

juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir 

provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor 

como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de 

comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com 

determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois 

pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do artigo 333 do CPC. (grifei) Dessa maneira, não fez a parte 

reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que 

impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Portanto, 

após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos, 

entendo que o pedido é improcedente. POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural, com arrimo no 

que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de proceder 

à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003326-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA (ADVOGADO(A))

DAVI DE OLIVEIRA BITENCOURTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003326-37.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: DAVI DE OLIVEIRA 

BITENCOURTE EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Visto etc., 1. 

Intime-se a Exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente o 

cálculo atualizado da dívida, a fim de que seja analisado o requerimento de 

penhora on-line. 2. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 1 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILNOMARQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003708-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VILNOMARQUES ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não está 

no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a relação entre o 

titular do comprovante de endereço e o reclamante, determino, nos termos 

do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 1 de outubro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003488-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NAILZA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003488-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NAILZA SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço juntado na inicial não está no nome do 

requerente, bem como não ficou evidenciada a relação entre o titular do 

comprovante de endereço e o reclamante, determino, nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel 

com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 1 de 

outubro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004503-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA FELIX BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004503-36.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA LUIZA FELIX BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes, nos 

termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se 

o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010388-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA SIMONE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010388-43.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: RITA SIMONE RODRIGUES DA SILVA Vistos. Indefiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que incompatível com o rito 

do procedimento dos juizados especiais. Considerando que apesar da 

executada informar a venda do veiculo penhorado, não apresentou 

qualquer documentação que comprove a referida negociação e 

aparentemente está ocultando o veiculo, defiro o pedido de manutenção 

da restrição no sistema Renajud. Intime-se o exequente a dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de dez dias. Intime-se Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011565-76.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA APARECIDA MACHADO (EXECUTADO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

diligência de Id. 15659190, INTIMO a parte exequente para manifestação 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 01 de outubro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011565-76.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA APARECIDA MACHADO (EXECUTADO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

 

Diante da penhora efetivada por meio do sistema RENAJUD, INTIMO da 

parte executada para requerer o que lhe for de direito e interesse no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011925-11.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BARBOSA QUEIROZ (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONFANTI & GROSSO LTDA - EPP (REQUERIDO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 
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8011925-11.2015.8.11.0045. REQUERENTE: LUCELIA BARBOSA 

QUEIROZ, ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA REQUERIDO: BONFANTI & 

GROSSO LTDA - EPP Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado nos 

autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 

do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o Exequente. No 

caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, desde já, defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor, 

antes, porém, intimem-se as partes, nos termos do Provimento 68/2018 do 

CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, 

nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011184-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SCHIRMER SILVA - ME (REQUERENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011184-68.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO 

SCHIRMER SILVA - ME REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intimem-se as partes 

do retorno dos autos da Turma Recursal devendo requer o que de direito e 

interesse no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no 

prazo determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 1 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALVES VIEGAS (REQUERENTE)

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001825-82.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MATHEUS ALVES VIEGAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se as partes quanto 

ao retorno dos autos, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o 

prazo e nada sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003001-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO DENARDIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003001-96.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ARTEMIO DENARDIN 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, proposta por ARTEMIO DENARDIN, alegando, em síntese, que na 

data de 30/12/15, trafegava pela Rodovia BR 163, quando ao passar pelo 

pedágio de Caarapó do Sul KM 227, teve que fazer um desvio, em virtude 

da interdição na BR 163, seguindo pela MS 156, entre Caarapó e Amambai. 

Afirma, que ao transitar pelo desvio, sofreu dano em seu veiculo, tendo 

que fazer a troca de pneus e pelo tempo gasto no serviço teve que 

pernoitar na cidade, desembolsando o valor de R$1.740,00 (hum mil, 

setecentos e quarenta reais). Por esses motivos, requer a condenação da 

Ré por danos materiais e morais. Em contestação, a Reclamada alega ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Acolho a 

preliminar, pois conforme pode se verificar pela narrativa da inicial, o 

suposto acidente ocorreu na Rodovia MS 156, sendo responsabilidade do 

Estado a conservação e manutenção. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva 

da parte reclamada. Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade 

passiva da reclamada e julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 51, inciso IV da Lei n. 9.099/95 e 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do Artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

a MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000673-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000673-28.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NERCI TEREZINHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: KLUGE E CIA LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança, 

proposta por NERCI TEREZINHA DOS SANTOS, alegando, que firmou 

contratou de administração de imóvel com a Reclamada, porém a 

Requerida não repassou os aluguéis dos meses de agosto à novembro de 

2016, no valor total de R$7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais), sob 

a justificativa de não ter recebido do inquilino do imóvel. Por essas razões, 

requer a condenação da Ré em danos materiais. Em contestação, a 

Reclamada alega, em síntese, que o Autor não realizou contrato com 

cláusula de ALUGUEL GARANTIDO, conforme dispõe a cláusula sétima do 

contrato ora em apreço. Portanto, não é de sua responsabilidade arcar 

com os alugueis inadimplidos. Requer a improcedência da ação. Com 

efeito, o pedido inicial não merece prosperar, pois conforme se verifica 

das afirmações dos litigantes e dos documentos anexados, verifico que a 

parte Reclamante não juntou nenhuma prova de suas alegações, inclusive, 

na própria inicial consta: “(...) não cabe nenhuma resposnsabilidade ou 

conseqüência outras, contra a contratada, pela eventual futura 

impontualidade de qualquer obrigação assumida pelo inquilino e ou 

modalidade de fiança (...)”. Assim, restaram ausentes os elementos 

inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela 

reclamante de que efetivamente o pagamento dos aluguéis não se deu 

pela conduta da parte reclamada. Há ainda a considerar que, não obstante 

tenha o consumidor o direito à inversão do ônus da prova, tal se dá 

mediante o preenchimento de certos requisitos, não prescindindo de trazer 

a juízo mínima comprovação de suas alegações, a fim de colorir de 

verossimilhança sua versão, ônus do qual não se desincumbiu a parte 

autora. Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente 

Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: Como, nas demandas que 

tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, 

procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor 

não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a 

mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação de indenização, deverá 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, 

porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua 

relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (grifei) Dessa 

maneira, não fez a parte reclamante prova quanto aos fatos constitutivos 

de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito. Portanto, após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos, entendo que o pedido é improcedente. POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inaugural, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003127-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDERSON PADILHA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003127-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON PADILHA 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003955-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JULLYA MARIANA DA SILVA FURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/11/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011811-72.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MARIA RODRIGUES FELICIO (EXEQUENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))
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Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

RIO (EXECUTADO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, POR SEUS ADVOGADOS E VIA DJE, 

PARA O PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004680-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS FERREIRA LICAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme 

valor apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 1 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000136-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCUS GONCALVES DOS 

SANTOS, MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: TOYOTA 

DO BRASIL LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

Decorrentes de Vício do Produto, proposta por MARCUS GONÇALVES 

DOS SANTOS e MEYQSCILAINE GONÇALVES DA SILVA, alegando, em 

síntese, que no dia 18/02/17, por volta das 8:00HRS, estava trafegando 

pela da Guia MT 010, sentido Cuiabá, onde veio a colidir com outro carro, 

perdendo o controle e batendo frontalmente em um morro, conforme fotos 

em anexo. Aduz, que embora a colisão tenha sido bastante grave, os air 

bags do carro não abriram. Por tais razões, requer a condenação da 

Reclamada em danos morais. Com a inicial, vieram documentos, dentre os 

quais, BO, fotos, prontuários e receituários médicos, da parte autora em 

razão do acidente noticiado. Em sede de contestação, a Reclamada não 

apresentou nenhuma prova que contradiz as alegações da parte autora, 

pelo contrário, a não abertura do air bag, constitui fato incontroverso nos 

autos. Assim, considerando os transtorno sofridos pelas partes 

Reclamantes e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado o problema administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Pois bem, imperioso constar que, em relação ao dano moral, 

a reparação não-patrimonial surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era exigível 

razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A propósito, o 

dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da 

vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio 

Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado em cada 

caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, 

volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que 

se chama de dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a 

situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a 

situação onde não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve 

diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com 

precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por 

aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 

650/64). Ademais, não há necessidade para a caracterização do dano 

moral reflexos econômicos, uma vez que, na espécie, foi atingido, em 

virtude da conduta da primeira reclamada, um dos direitos da 

personalidade da parte autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que 

rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o sentimento a auto-estima 

também é merecedor de tutela jurídica. Imperioso destacar ainda que, a 

reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988, e pelo artigo 186 do Código Civil, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.” Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor 

moral suportada pelos reclamantes em decorrência do vício do produto. 

Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição do valor indenizatório 

na hipótese dos autos (acidente de transito), senão o genérico para os 

casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento 

cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim 

comprovado o abalo suportado pela parte autora, valendo-se dos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica 

dos reclamantes e do reclamado, tenho como razoável a indenização por 

danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada reclamante, 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras das 

partes. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo 

da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outras falhas 

perpetrados na mesma forma praticada. POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial, para o fim de: A) CONDENAR a Reclamada, a pagar as partes 

Reclamantes à importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um, 

a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente 

pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data 

da sentença. B) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 
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Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 18 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 04 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001140-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA BRANDT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001140-75.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: VERA BRANDT EXECUTADO: 

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA Vistos. Considerando a inércia do 

executado no pagamento da dívida, defiro pedido de id. 13350208 para 

que se expeça mandado de penhora para o bens que guarnecem a 

executada, nas unidades de Lucas do Rio Verde e SINOP tantos bens 

quanto forem necessários a satisfação integral da execução. Deverá o 

Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação de bens do devedor 

suficientes para satisfação do débito executado, observando as 

exigências legai. Sendo a penhora frutífera, intime-se o executado para 

manifestação em 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar a 

exequente. Defiro o pedido de id. 15135637. Providencie a regularização 

no sistema. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 1 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004731-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ROBERTA CALDAS FIALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERIDO)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004731-11.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DANIELA ROBERTA CALDAS 

FIALHO REQUERIDO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Vistos. 

Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do 

débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não 

havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

certifique-se e intime-se a Executada. Sem prejuízo da determinação 

acima, Defiro levantamento dos valores depositados nos autos em favor 

da Autora, antes, porém, intimem-se as partes, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para 

liberação dos valores. Intime-se o Diretor do DETRAN/MT, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue a baixa no registro do gravame da 

alienação fiduciária do veículo Citroen/C3 Tendance BVA, ano/modelo 

2014/2015, placa QBC-1902, sob pena de arbitramento de multa. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004046-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MERCE DE PAULA (ADVOGADO(A))

SUZI EZIDIA FELIX NANI (REQUERENTE)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004046-67.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SUZI EZIDIA FELIX NANI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos. SUZI EZIDIA FELIX, qualificada 

na inicial, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de tutela antecipada em desfavor de UNIC SORRISO S/A, 

sustentando, em síntese, que ao tentar realizar um empréstimo teve a 

solicitação negada em virtude do débito referente a mensalidade da 

instituição requerida, a qual já foi quitada. Dessa forma, pleiteia a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada 

exclua a restrição em nome do reclamante. É, em síntese, o necessário. 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que quitou todos os 

débito com a reclamada. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. A reclamante 

alega que efetuou o pagamento da mensalidade e mesmo assim houve a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. Levando em consideração o grande número de inscrições 

indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de produtos ou 

prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de falhas em 

seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos documentos 

pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do 

reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor a produção 

de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da negociação 

e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 
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consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de 

ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a concessão de tutela antecipada a fim de que 

seja excluído o nome do reclamante SUZI EZIDIA FELIX NANI dos registros 

de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), 

com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela 

empresa reclamada., sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Com feito, levando em consideração as 

regras de experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o 

ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, 

no prazo da contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Cite-se a 

Reclamada, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 1 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001036-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

Vistos Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os 

pressupostos recursais, recebo o presente recurso inominado no efeito 

devolutivo. Intime-se o recorrido para apresentação das contrarrazões, no 

prazo legal. Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso e, 

nada sendo alegado quanto à admissibilidade do recurso, remeta-se o 

processo as Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 1 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010274-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010274-07.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: THOP CONTABILIDADE E 

AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP EXECUTADO: LUCAS 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Vistos etc., Extrai-se dos 

autos que o reclamante THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE 

SIMPES LTDA- EPP ajuizou Ação de Execução em face da empresa 

LUCAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME, sendo referida ação 

julgada procedente, onde foi reconhecida a legitimidade da reclamado para 

figurar no polo passivo da demanda. Aportou aos autos pedido do 

exequente para que a citação de id. 1592072 seja considerada válida, uma 

vez que execução é movida em face de LUCAS EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANCA LTDA – ME, cujo nome fantasia é CONTRAFOGO 

EXTINTORES e possui no seu quadro de sócios o SR. PABLO PHAHOLO 

BORGES DE FARIA Informa que na carta precatória acostada ao ID 

1592072, não foi possível efetivar a citação, pois no endereço informado 

está situada a empresa CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

E INCÊNDIOS LTDA, sendo que o oficial de justiça foi atendido pelo 

proprietário, SR. BORGES, que disse saber que a Executada estava 

instalada em Lucas do Rio Verde/MT, sendo sua concorrente. Relata o 

exequente que realizou diligência e verificou que o SR. PABLO PHAHOLO 

BORGES DE FARIA, pertence ao quadro de sócios administradores da 

Executada, abriu outra pessoa jurídica com a razão social denominada 

PABLO PHAHOLO BORGES DE FARIA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

37.442.100/0001-88, com nome fantasia CONTRA FOGO, e mesma 

atividade econômica. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

pedidos do exequente, verifico trata-se de pedido de sucessão 

empresarial. É cediço que para a caracterização da sucessão empresarial 

é dispensada uma formalidade especial, bastando que sejam 

comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial, como 

por exemplo: ramo de negócio, ponto, clientela, dentre outros. Sobre a 

matéria, leciona Ives Granda Martins: “A sucessão não precisa ser 

sempre formalizada, admitindo a jurisprudência a sua presunção desde 

que existentes indícios e provas convincentes (matéria de fato, caso a 

caso). Assim sendo, se alguém ou mesmo uma empresa adquire de outras 

os bens do ativo fixo e o estoque de mercadorias e continua a explorar o 

negócio, ainda que com outra razão social, presume-se que houve 

aquisição do fundo de comércio, configurando-se a sucessão e a 

transferência da responsabilidade tributária. (Comentários ao Código 

Tributário Nacional, Ed. Forense, 3ª ed., p.315) Compulsando os autos, 

extrai-se que ambas as empresas exploram a mesma atividade 

econômica, nome fantasia semelhante e ainda verifica-se que a razão 

social da empresa Contra Fogo situada em SINOP possui o nome do sócio 

administrador da empresa Lucas Equipamentos de Segurança Ltda-ME. 

Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUCESSÃO DE EMPRESAS 

CONFIGURADA – MESMO NOME FANTASIA, ATIVIDADE COMERCIAL E 

ENDEREÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO PELO 

MAGISTRADO – PENHORA ON LINE JUNTO AO SISTEMA BACEN-JUD DA 

SUCESSORA – POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.A caracterização da 

sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para 

sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da 

atividade comercial. Se a parte Agravante passou a exercer a mesma 

atividade empresarial da empresa primitiva, no mesmo endereço, e sob o 

mesmo nome fantasia, infere-se que ela se tornou sucessora legítima da 

empresa sucedida, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da 

execução. (...)(AI 163438/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – SUCESSÃO EMPRESARIAL – INDÍCIOS 

– PENHORA DOS BENS DA SUCESSORA – PREVALÊNCIA – DECISÃO 

REFORMADA. Restando evidenciada, através de fortes indícios e pelas 

circunstâncias da lide, a sucessão entre a empresa agravada/executada 

e terceira estranha à lide, deve ser deferida a penhora sobre bens que se 

encontravam no estabelecimento da sucessora, na forma pleiteada pela 

exequente, ora Agravante. (TJMG – RAI nº 1.0079.11.0162214-0/003 – 

13ª Câmara Cível – Relator: Des. Alberto Henrique – J. 13/09/2013). Dessa 

forma, está configurada a sucessão empresarial da empresa Lucas 

Equipamentos de Segurança Ltda –Me pela empresa Pablo Phaholo Borges 

de Faria - EPP. Para a regularização processual, cite-se a empresa Pablo 

Phaholo Borges de Faria – EPP, com endereço informado no id. 4291842, 

das determinações iniciais. Caso não haja o pagamento no prazo 

determinado, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 1 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010648-96.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO MENEZES GONCALVES DA LUZ (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 300 de 871



Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ CASTRESE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (EXECUTADO)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010648-96.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: DANIEL AUGUSTO MENEZES 

GONCALVES DA LUZ EXECUTADO: JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA 

- ME, AGENCIA DE TURISMO VIA VERDE, CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS Vistos. Trata-se de pedido para nulidade de 

intimação do executado CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, 

desde a data da sentença, bem como das intimações posteriores. 

Fundamento e decido. Verifico que as argumentações do executado já 

foram analisadas e refutadas, quando foram analisados os embargos de 

declaração, bem como a exceção de pré-executividade. Dessa forma, 

observa-se uma recalcitrância do executado na mesma argumentação, 

aparentemente com o fito de retardar a realização do pagamento da 

condenação ou apenas para tumultuar o andamento processual. Quanto à 

ausência da intimação da decisão que determinou o cumprimento de 

sentença, observa-se que o advogado foi devidamente cadastrado nos 

autos e fora intimado da decisão ID. 116201209 via Diário de Justiça 

Eletrônico- DJE, disponibilizado no dia 26 de abril de 2018, conforme ID. 

12884598. Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual por 

falta de intimação da executada, de modo que indefiro o pedido constante 

no id. 13312598. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, realizar atualização do débito, bem como requerer o que de direito e 

interesse. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 1 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SARTOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001606-69.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ANA MARIA SARTOR 

REQUERIDO: METALURGICA DUARTE Vistos. Trata-se de reclamação em 

que designada audiência de conciliação, a parte reclamante não 

compareceu. Portanto, observa-se nos presentes autos que o requerente 

não promoveu os atos que lhe competiam, demonstrando desinteresse no 

andamento do feito. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e art. 485, 

III do CPC, DECLARO EXTINTO sem resolução de mérito, o presente feito. 

Condeno o autor nas custas processuais, em razão do disposto no §2º do 

artigo 51 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. P.I. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde - MT, 1 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003856-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003856-41.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: CERRADUS COMERCIO DE 

PNEUS LTDA EXECUTADO: JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA - ME 

Vistos etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos acostados 

aos autos, que a reclamante não é pessoa jurídica enquadrada na 

categoria de empresa individual, microempresa e empresas de pequeno 

porte, conforme determina o artigo 8, inciso II, da Lei 9.099/95. Portanto, 

não pode, a reclamante, utilizar do procedimento estabelecido na Lei 

9.099/95, tendo em vista o disposto no enunciado supracitado. Diante do 

exposto, INDEFIRO a petição inicial, e, por consequência, JULGO EXTINTO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, o presente processo, com fulcro no artigo 

51, inciso II e artigo 8, inciso II, ambos da Lei 9.099/95, c/c artigo 485, I do 

CPC. Sem custas e honorários, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. P. 

I. Expirado o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003719-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BASTOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003719-25.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARCOS 

ANTONIO BASTOS DOS SANTOS VISTOS. Considerando que a carta 

precatória foi distribuída erroneamente, defiro o pedido constante do Id. 

15143818, devendo ser providenciado o cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT,29 de 

setembro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002490-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE KRAUSE (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002490-98.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARINEIDE KRAUSE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Certifique-se se foi realizado o estudo 

social na residência da requerente, caso negativo encaminhe os autos a 

assistente social desta comarca para a realização da avaliação 

respectiva, no prazo de 30 (trinta) dias. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes. Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, 

conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003917-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA MORGANA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 301 de 871



Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003917-96.2017.8.11.0045. AUTOR(A): DALILA 

MORGANA DA SILVA BRITO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DESPACHO Defiro o pedido constante do Id. 1340019 e13400123, 

para determinar a exclusão do antigo advogado da autora e inclusão da 

nova procuradora em seu lugar, Dra. CLEIA CANDIDA R. BELMONT, para 

que receba as vindouras intimações, sob pena de nulidade. Cumpra-se a 

determinação contida na decisão constante do Id. 12641476. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002122-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JATNIEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002122-55.2017.8.11.0045. AUTOR(A): JATNIEL 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO 

Defiro o pedido do Estado de Mato Grosso, posto isto determino que seja 

colhido o parecer do NAT, a fim de que responda aos questionamentos 

constante do Id n.10142645. Intime-se a parte autora, para que manifeste 

sobre a petição do Estado, constante do Id. 10142142, no prazo de 

15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003825-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DIRCEU ROLIN DE MOURA (AUTOR(A))

KLEBER TRASSI DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

CHAPEACAO E PINTURA KIDAO LTDA - ME (RÉU)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Defiro o pedido constante do Id. 12218390, anote-se a retirada 

do advogado, Dr. Thiago Augusto Gonçalves Bozelli, sendo que as 

intimações em nome da requerida Seguradora Mafre sejam feitas em nome 

da advogada, Dra. Louise Rainer Pereira Gionedis, sob pena de nulidade. 

Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, Gisele Alves Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004982-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

MATEUS TAMIOZZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

DANIEL BATISTA DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

MOTO IDEAL LTDA (RÉU)

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem acerca das provas que pretendem produzir, indicando, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT,29 de setembro de 

2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

OLIDE GUARNIERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem acerca das provas que pretendem produzir, indicando, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de setembro de 

2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001541-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DAGMAR HURTADO ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Intime-se o Município, para que manifeste sobre a impugnação 

e documentos novos a ela juntados ao Id. 12623031, no prazo de 

15(quinze) dias. Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT,29 de 

setembro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001249-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIRO MEINERZ (EXECUTADO)

BEATRIZ MEINERZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001249-89.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: FIAGRIL 

EXECUTADO: BEATRIZ MEINERZ, OLMIRO MEINERZ DESPACHO Intime-se 

o exequente para que junte aos autos a certidão de óbito do executado 

falecido, bem como termo de inventariante, que comprove que a 

executada Beatriz Meinerz, é a representante do espólio. Uma vez juntada 

a documentação aos autos defiro o pedido de expedição de carta 

precatória para citação do espólio de Olmiro Meinerz, na pessoa da 

inventariante ou de seus herdeiros, para comarca de Peixoto de Azeve, 

conforme pedido formulado sob o Id. n. 14531703. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 29 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001188-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO RIBEIRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ANTONIA AVELINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001188-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LIDIO 

RIBEIRO DE FRANCA REQUERIDO: ANTONIA AVELINA DA SILVA, 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Considerando que a 

anterior ação de usucapião de n. 1002257-04.2016 foi extinta sem 

resolução de mérito, indefiro o pedido de apensamento devendo os 

documentos que instruíram a anterior demanda, serem novamente 

juntados a esta nova ação, de modo que ordeno: A intimação da parte 

autora para, em 15 (quinze), emendar a inicial, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do NCPC), a fim de juntar de forma ordenada a 

petição inicial, bem como os demais documentos que instruíram a anterior 

ação. Contudo, desde já determino: Oficie-se a Prefeitura Municipal para 

que nos envie a cópia do titulo de propriedade emitido em nome de Antonia 

Avelina da Silva, referente ao imóvel registrado no cartório de registro de 

imóveis, matricula n. 9986, folha 01, bem como documentos existentes ao 

referido lote em seus prontuários, tais como planta do imóvel e memorial 

descrito, com anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, 

conforme registro na matricula do imóvel, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ser encaminhado no oficio a cópia da matricula do imóvel, 

constante do Id. 12459305, p.12. Com a juntada ou não de manifestação 

no prazo assinalado, certifique-se e torne-me conclusos. Cumpra-se, às 

providências necessárias LUCAS DO RIO VERDE, 30 de setembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002003-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMAR CARVALHO DE AMORIM (REQUERENTE)

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DE SOUSA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002003-94.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ALDEMAR CARVALHO DE AMORIM REQUERIDO: BEATRIZ 

DE SOUSA AMORIM Verifica-se que a audiência de conciliação restou-se 

frustrada pelo não comparecimento da parte requerida, não se tendo 

noticias de sua citação nos autos, posto isto decido: Solicite informação 

do cumprimento da carta precatória expedida para citação do requerido 

em Brasília/DF (Id. 9077951). Após, conclusos para novas deliberações. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de 

setembro de 2018 GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001825-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZABETH PEREIRA DA SILVA DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ministério Publico (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001825-14.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

HELIZABETH PEREIRA DA SILVA DIAS DE LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO 

PUBLICO DESPACHO Recebo os documentos anexados sob o Id 

134972568 e assim ordeno: Seja Oficiado a Itaucard, enviando cópia do 

documento constante do Id. 13497327, para que nos informe se o 

financiamento em nome do falecido MANOEL DIAS LIMA, foi quitado, caso 

positivo, deverá a referida financeira efetuar a baixa da alienação 

existente no DETRAN, nos informando no prazo de 15(quinze) dias. 

Oficie-se ao INSS, para saber se o falecido possui dependentes 

registrado em seu nome na referida Autarquia. Após a juntada de 

respostas dos ofÍcios, encaminhe os autos ao Ministério Público, para 

manifestação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003539-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LENY IRACI SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO PERNAMBUCANA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003539-77.2016.8.11.0045. AUTOR(A): LENY 

IRACI SILVA RÉU: COMPANHIA DE SANEAMENTO PERNAMBUCANA 

DESPACHO Inicialmente indefiro o pedido constante do Id. 15387470, por 

ser a audiência de conciliação um ato bilateral, de forma que somente 

poderá ser dispensada se ambas as partes manifestarem o desinteresse 

com o ato. Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, devendo a 

gestora anotar no sistema a prioridade de andamento. Cumpra-se. E, ainda 

considerando o não cumprimento do despacho que determinou a citação 

da requerida para a audiência prévia, assim redesigno a audiência de 

conciliação a ser realizada perante o CEJUSC, para o dia 12 de janeiro de 

2019, às 15:00 horas. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado. A 

intimação da parte autora para a audiência deverá ser feita na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte representada 

pela Defensoria Pública. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de setembro de 

2016. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001693-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAYS VITÓRIA FRUHLING NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILVIA FRUHLING OAB - 735.833.249-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO NUNES ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001693-88.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): LAYS VITÓRIA FRUHLING NUNES REPRESENTANTE: NILVIA 

FRUHLING RÉU: ROGERIO NUNES ALVES VISTO. Considerando que a data 

da audiência agendada na carta precatória há muito já passou, eis que 

marcada para 11.07.2017, assim determino que seja oficiado ao Juízo 

deprecante solicitando nova data para audiência de conciliação, instrução 

e julgamento, a fim de possibilitar a citação do requerido a tempo. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT,30 de setembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004092-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ELISIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004092-90.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: SIMONE ELISIA SANTOS DA SILVA REQUERIDO: JUÍZO DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT VISTO. Defiro a gratuidade da 

justiça. Cumpra-se o requerimento do Ministério Público constante do Id. 

10440349, na sua integralidade, oficiando conforme requerido Lucas do 

Rio Verde/MT,30 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000619-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

M. P. S. (REQUERENTE)

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

DANIELY REGIANE PETERS (REQUERENTE)

VIVIANEZ MARAFON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DE FRANCA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000619-77.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MURILLO PETERS SOUZA, DANIELY REGIANE PETERS 

REQUERIDO: IVAN DE FRANCA SOUZA Considerando que a audiência 

designada para o dia 27.03.2018, no Juízo deprecante há muito já passou, 

oficie-se requerendo que seja marcada nova data de audiência de 

conciliação, a fim de que o requerido seja citado o a tempo para 

comparecer ao ato. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 30 de setembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000336-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

CLAUMICE SILVA ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA BATISTA EM LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000336-73.2017.8.11.0045. AUTOR(A): CLAUMICE 

SILVA ARAUJO DE OLIVEIRA RÉU: IGREJA BATISTA EM LUCAS DO RIO 

VERDE DESPACHO CERTIFIQUE-SE SE O REQUERIDO FOI CITADO, BEM 

COMO O DECURSO DE PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO E 

CONCLUSOS PARA DELIBERAÇÃO. CUMPRA-SE. LUCAS DO RIO VERDE, 

30 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001576-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001576-97.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS AGUIAR REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Proceda, a Secretaria, a nomeação do 

perito(a) no sistema AJG, conforme determinado na decisão constante do 

Id. 7341513. O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), 

nos termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Cumpra-se com 

urgência. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de setembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004820-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CESAR CARDOSO (EXECUTADO)

FELIPE CARDOSO (EXECUTADO)

DULCI LUCIA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004820-68.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: DULCI 

LUCIA CARDOSO, FELIPE CARDOSO, VANDERLEI CESAR CARDOSO 

VISTO. Pois bem. verifica-se que o requerido não cumpriu o despacho 

exarado sob o Id. 11208814, assim ordeno novamente. A intimação do 

exequente para juntar minuta de acordo com o reconhecimento das 

assinaturas dos executados Dulci e Felipe, além do executado Vanderlei, 

que não constou na minuta ora juntada, sob pena de não homologação do 

pactuado. Prazo: 15 (quinze) dias. Com a juntada, torne-me conclusos 

para homologação. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 30 de setembro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001081-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001081-19.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANTONIO EDSON DA SILVA REQUERIDO: ANA PAULA DOS 

SANTOS ARAÚJO DA SILVA VISTOS, ETC. Cuidam os presentes autos de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em tramite entre as partes acima 

identificadas. Aduzem em breves linhas que contraíram matrimônio em 

03.12.2010, sob o regime de comunhão parcial de bens, desta união ano 

adveio filhos nem adquiriram bens. Disseram ainda, que diante da ruptura 

fática da sociedade conjugal, não há qualquer possibilidade de 

reconciliação, devendo assim, ser reconhecido o divórcio. Citada a 

requerida, apresentou contestação aos autos reconhecendo o pedido, 

conforme Id. 13565432. O autor postula pela procedência da ação. Os 

autos vieram-me conclusos para decisão. Relatados. Fundamento. Decido. 

Analisando os autos verifica-se do teor da emenda constitucional 66/2010, 

a desnecessidade de comprovação de lapso temporal para decretação de 

divórcio dos cônjuges. Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o 

art. 1.580, § 2º, do Código Civil, e art. 226, § 6º, da CF, considerando 

satisfeitas as exigências da legislação em vigor na data da propositura da 

ação, a procedência do pedido de rigor se impõe. Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, para decretar o 

divórcio do casal ANTONIO EDSON DA SILVA E ANA PAULA DOS 

SANTOS ARAÚJO DA SILVA, e, em consequência decreto o divórcio do 

casal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada esta em 

julgado expeça-se o competente mandado averbatório ao Cartório de 

Registro Civil, consignando que a cônjuge varoa voltará a usar o seu nome 

de solteira, qual seja: ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO, após, 

arquivem-se os autos. Sem custas em razão da gratuidade, que concedo 

as partes, P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de setembro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003536-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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LEONARDO ROJAS BAZANO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 780,00 (setecentos e 

oitenta reais)do Senhor Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de 

complementação de diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos. Bem como para manifestar-se acerca da referida 

certidão requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109626 Nr: 3723-84.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ITAMAR MORGAN, FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITO FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BEZERRA BERTONI 

GUSSI - OAB:11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:SP/68.723, PAULO EDUARDO DIAS DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 13577

 Certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para a executada 

efetuar o pagamento do débito, bem com acerca da apresentação de 

impugnação.

Após, conclusos para análise do pedido retro.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32685 Nr: 2405-76.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÉSIA THAMIES PEREIRA DA SILVA ALTÍSSIMO, MARIA 

CRISTINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 Por todo o exposto, determino:I - Intime-se o Estado de Mato Grosso por 

meio do seu representante legal, acerca da constrição realizada, 

informando que o valor está depositado na conta de depósito judicial do 

Tribunal de Justiça, vinculado ao processo, até ulterior decisão deste 

Juízo, a fim de que possa oferecer, querendo, impugnação, no prazo 

legal;II - Intime-se ainda o Estado do Mato Grosso, para que restabeleça o 

pagamento do benefício concedido liminarmente (pp. 264/265), no prazo 

de 24h (vinte e quatro horas), a ser depositado na conta bancária indicada 

à p. 508 dos autos, sob pena de incorrer no crime de desobediência, com 

remessa de cópia dos autos à Delegacia de Polícia, para que seja apurada 

a ocorrência do crime de desobediência, conforme disposto no art. 330 do 

Código Penal;III - Expeça-se alvará judicial para levantamento do valor de 

R$ 49.192,46 (quarenta e nove mil cento e noventa e dois reais e quarenta 

e seis centavos), acrescida da correção monetária, em favor da 

advogada da requente (p. 33), atentando-se aos dados bancários 

indicados nos autos à p. 508, e ainda, ao que estabelecem o Provimento n° 

68/208-CNJ e Oficio Circular n° 41/2018 – GJAUX-PRES, procedimento a 

ser observado quando da expedição do alvará judicial, ou seja, o aguardo 

do decurso do prazo recursal;IV – Intime-se o perito nomeado (p. 317), 

para que no prazo de 10 (dez) dias, diga sobre a concordância quanto 

honorários ora arbitrados. Em caso positivo, desde já, deverá no mesmo 

prazo acima entabulado, indicar data de agendamento para a realização 

da perícia, iniciando os trabalhos periciais. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, 

para apresentação dos respectivos laudos, contados a partir da data do 

agendamento da perícia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004739-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAC NASCIMENTO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004739-22.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA LUCIA 

MIQUELIN EXECUTADO: ISAC NASCIMENTO MARQUES DECISÃO DEFIRO 

O PEDIDO DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS (PEDIDO ID 

9162417). DECORRIDO O PRAZO CERTIFIQUE-SE E INTIME-SE O 

EXEQUENTE A DAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO 

PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS. INTIMEM-SE CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE O 

NECESSÁRIO. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de setembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001928-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA (ADVOGADO(A))

RHOGER PASQUALI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001928-89.2016.8.11.0045. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: RHOGER PASQUALI DECISÃO Defiro o pedido de 

habilitação da nova advogada do requerido, constante do Id. 14216442. 

Anote-se no sistema, para posteriores intimações. Defiro o pedido de 

levantamento dos valores depositados em Juízo, como forma de purgação 

da mora, conforme requerido no Id 142211388, considerando que o 

advogado possui poderes para tal fim, conforme procuração e 

substabelecimento constante dos Ids. 14221626 e 14221613. Expeça-se 

alvará de levantamento, observada as formalidades de praxe. Após, 

intime-se o autor, para que manifeste sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 15(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de setembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002951-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

DAYANNE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERMINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002951-02.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

DAYANNE DA SILVA EXECUTADO: GILSON FERMINO DE SOUZA VISTO. 

Cite-se, constando no mandado às advertências e formalidades legais, 

CONFORME ABAIXO: O executado a pagar as prestações vencidas e as 

que vierem a vencer no curso do processo, no prazo improrrogável de 03 

(três) dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o de que se assim não proceder será decretada a sua PRISÃO 

CIVIL, nos termos do recomenda o artigo 528, § 3º, do Código de Processo 

Civil, devendo ser recolhido na Cadeia Pública deste Município. Se o 

devedor pagar a prestação alimentícia, ficará suspensa a ordem de prisão 

ou se expedirá o alvará de soltura. Oficie-se ao empregador do 

executado, SAAE-Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, para que proceda 
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com o desconto em folha de pagamento, no valor de 01(um) salario mínimo 

vigente, devendo o referido valor ser depositado na conta da genitora do 

Exequente, Caixa Econômica Federal, Agência 3383, operação 023, conta 

788-0. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça Dê ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de setembro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003508-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSILENE MENDES DE LARA (EXECUTADO)

HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003508-86.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: HOLIVAR ANTONIO DA SILVA 

BRAGA, LUSILENE MENDES DE LARA VISTOS, ETC. Trata-se de 

EXECUÇÃO, tendo as partes acima identificadas. A exequente apresentou 

embargos de declaração sob o Id. 15125166, aduzindo omissão na 

decisão proferida sob o Id. 14907259, onde postula que seja determinada 

que a citação do requerido seja efetuada pelo correio e declarado que os 

juros de mora seja de 1% (um porcento) ao mês e correção monetária seja 

pelo INPC. Pois bem, compulsando a petição inicial verifica-se que houve 

requerimento neste sentido, que não foi realmente apreciado por este r. 

Juízo. Assim, os embargos de declaração merece acolhimento. Ante o 

exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO constante do Id. 

15125166, para sanar a omissão na decisão proferida sob o Id. 14907259, 

de modo que a citação dos executados deve ser realizada pelo correio, 

sendo que os juros de mora incidente sobre o débito será de 1% (um por 

cento) ao mês e a correção monetária será pelo INPC, devendo esta 

decisão fazer parte integrante da decisão proferida sob o Id. 14907259. 

Cumpra-se esta decisão, bem como a decisão proferida Id.14907259, 

citando os executados pelo correio. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002688-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUIS HOLUB (REQUERENTE)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002688-04.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: RONALDO LUIS HOLUB REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Defiro o pedido constante do Id. 14439859 e determino que a 

Gestora risque a petição constante dos Ids. 14415648 e 14415708, eis 

que estranha aos presentes autos. Em seguida cumpra-se o despacho 

exarado sob o Id 12809773, citando o requerido, conforme ali ordenado. 

Intime-se. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de setembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES (EXEQUENTE)

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001578-67.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: 

GUIMARAES AGRICOLA LTDA, ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES 

EXECUTADO: JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS DECISÃO Cite-se o 

executado, no endereço informado no Id. 13957889, para pagar o débito 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo 

constante dos autos, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do CPC. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com a intimação do (a) executado (a) (art. 829, § 1º do CPC). A 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado (a) e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Consigne no 

mandado que o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada aos autos do mandado de citação, para opor embargos, a teor do 

que dispõe o art. 915 do CPC. Fixo os honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso 

haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º do 

CPC). Defiro os pedidos constantes dos Itens "c" e "h" da petição inicial, 

inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplente e expedição de 

certidão comprobatória de ajuizamento de execução. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002006-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CANALE DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002006-15.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MONICA CANALE DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Recebo a emenda a inicial 

constante do Id 13823568. Ordeno que seja retificado no sistema o polo 

passivo da ação, para fazer constar o nome da "Seguradora Lider de 

Consórcios de Seguro DPVAT". Designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada no CEJUSC, para o 31 de janeiro de 

2019, às 13:00h. Proceda a escrivania o agendamento da audiência 

conciliatória, no sistema PJE. Cite-se o requerido para comparecer ao ato 

designado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, NCPC. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, 

no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de outubro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002976-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ASSUMPTA BONDAN VOLPATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE Processo: 1002976-15.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

ASSUMPTA BONDAN VOLPATO RÉU: BRF S.A. DECISÃO Considerando o 

pagamento das custas processuais, recebo a petição inicial. Posto isto, 

designo audiência de conciliação/mediação para o 13 de dezembro de 

2018, às 14h30min, a ser realizada no CEJUSC. Proceda a escrivania o 

agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se o 

requerido para comparecer ao ato designado, com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos § § 1º 

e 2º, do art. 695, NCPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela 

Defensoria Pública. Consigne-se que as partes deverão comparecer ao 

ato designado acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos 

(art. 695, § 4º, NCPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2017. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001467-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001467-83.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: MARCIO DA SILVA VISTO. Considerando o 

pagamento das custas recebo a inicial e ordeno: Expeça-se mandado 

monitório, citando-se o requerido para que efetue o pagamento da dívida 

principal, bem dos honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do 

valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que 

recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. Consigne no 

referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido oferecer 

embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 

702, NCPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará o requerido isento do pagamento de custas (NCPC, § 1º, do artigo 

701). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO 

VERDE, 01 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002586-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PECHINI DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002586-79.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

ADEMIR PECHINI DE SIQUEIRA RÉU: RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. VISTO. Considerando o pagamento das custas 

recebo a inicial e ordeno: Expeça-se mandado monitório, citando-se o 

requerido para que efetue o pagamento da dívida principal, bem dos 

honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o 

artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. Consigne no referido 

mandado que, no prazo supra, poderá o requerido oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 702, 

NCPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará o requerido isento do pagamento de custas (NCPC, § 1º, do artigo 

701). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO 

VERDE, 01 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MARIA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000851-74.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

DIOMAR PEREIRA LOPES RÉU: ELAINE MARIA PEREIRA Considerando o 

pagamento das custas, recebo a inicial e postergo o pedido de liminar para 

após o contraditório. Designo audiência de conciliação/mediação a ser 

realizada no CEJUSC, para o 13 de dezembro de 2018, às 15h00min. 

Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema 

PJE. Cite-se o requerido para comparecer ao ato designado, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o 

disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, NCPC. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte 

representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 695, § 4º, NCPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Dê ciência ao Ministério Público. 

Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2017. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003391-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ACCO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MOISES AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003391-95.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MOISES AMORIM RÉU: UNIDAS S.A. Considerando o recolhimento das 

custas, recebo a inicial. Dedesigno audiência de conciliação/mediação 

para o 13 de dezembro de 2018, às 15h30min, a ser realizada no CEJUSC. 

Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema 

PJE. Cite-se o requerido para comparecer ao ato designado, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o 

disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, NCPC. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte 

representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 695, § 4º, NCPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Dê ciência ao Ministério Público. 

Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2017. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003388-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SULIENE MARIA CARNEIRO ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO LOPES ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003388-77.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: 

SULIENE MARIA CARNEIRO ASSUNCAO EXECUTADO: SAULO LOPES 

ARAUJO VISTO. Recebo a presente como cumprimento/execução de 

sentença. Em seguida, intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito atualizado, acrescido de custas, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Não ocorrendo o pagamento voluntário, 

no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários de advogado de 10 % (dez por cento) (art. 523, §1º, do CPC). 

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo acima sem 

o devido pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente 

de penhora ou nova intimação, para que o devedor apresente nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto 

Processual Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002158-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSO DALL ACOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002158-63.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DENILSO DALL ACOSTA VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei 

nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Pois bem verifica-se 

que a notificação foi enviada ao endereço do requerido, contudo consta a 

informação de mudança do notificado (“mudou-se”), entendo que a 

referida notificação deve ser considerada válida, conforme art. 274, 

parágrafo único do CPC, vejamos: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ARTIGO ART. 274, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CPC. Embora a carta AR tenha sido devolvida com a 

informação mudou-se, a notificação foi enviada ao endereço informado 

nos autos, devendo ser reputada válida, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível 

Nº 70076640796, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 26/04/2018). Posto isto, 

recebo a emenda à inicial. Com efeito, os documentos atrelados à inicial e 

sua emenda, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. 

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido 

este requisito, conforme se vê da notificação enviada ao endereço do 

devedor constante do contrato. Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem ou pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos do representante legal da parte autora, conforme indicado na inicial, 

devendo ficar como depositário do bem descrito na peça vestibular. 

Executada a liminar, cite-se a Requerida para que, em 05 (cinco) dias, 

querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de juros, correção 

monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em 

que arbitro os honorários em 10%, ou apresente resposta, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 dias 

contados da execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, 

do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004). 

Cientifique o requerido que cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 

credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). Observe-se os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN DA SILVA DALLAPRIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000003-87.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JHONATAN DA SILVA DALLAPRIA VISTO. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Pois bem 

verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço do requerido, 

contudo consta a informação de mudança do notificado (“mudou-se”), 

entendo que a referida notificação deve ser considerada válida, conforme 

art. 274, parágrafo único do CPC, vejamos: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ARTIGO ART. 274, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CPC. Embora a carta AR tenha sido devolvida com a 

informação mudou-se, a notificação foi enviada ao endereço informado 

nos autos, devendo ser reputada válida, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível 

Nº 70076640796, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 26/04/2018). Posto isto, 

recebo a emenda à inicial. Com efeito, os documentos atrelados à inicial e 

sua emenda, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. 

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido 

este requisito, conforme se vê da notificação enviada ao endereço do 

devedor constante do contrato. Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem ou pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos do representante legal da parte autora, conforme indicado na inicial, 

devendo ficar como depositário do bem descrito na peça vestibular. 

Executada a liminar, cite-se a Requerida para que, em 05 (cinco) dias, 

querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de juros, correção 

monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em 

que arbitro os honorários em 10%, ou apresente resposta, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 dias 

contados da execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, 

do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004). 

Cientifique o requerido que cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 

credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). Observe-se os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003476-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN BEATRIZ FORSTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003476-18.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: LILIAN BEATRIZ 

FORSTER VISTO. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com 
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pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. Com efeito, os documentos atrelados à inicial e sua 

emenda, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito, conforme se vê da notificação enviada ao endereço do devedor 

constante do contrato. Por outro lado, há receio de que o requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto Isto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem nas mãos do representante legal da 

parte autora, conforme indicado na inicial, devendo ficar como depositário 

do bem descrito na peça vestibular. Executada a liminar, cite-se a 

Requerida para que, em 05 (cinco) dias, querendo, pague o saldo integral 

da dívida, acrescidos de juros, correção monetária e custas judiciais (art. 

3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em que arbitro os honorários em 10%, 

ou apresente resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria 

de fato, no prazo de 15 dias contados da execução da liminar, sendo que 

tal resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se 

utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e deseja a restituição (redação 

dada pela Lei 10.931/2004). Cientifique o requerido que cinco dias após 

executada a liminar, consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). 

Observe-se os benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003413-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGISA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003413-90.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: 

ADALGISA DOS SANTOS - ME VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em trâmites entre as partes. As partes 

entabularam acordo conforme se vê da petição acostada ao Id. n. 

10481063. Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pela parte 

requerida, com firma reconhecida e pelo advogado da parte autora, que 

possui procuração com poderes para transigir (Ids. 9769432 e 9769436), 

a homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente acordo havido entre as 

partes, e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC, fazendo-o por 

sentença. Custas, já recolhidas com a inicial e honorários da forma 

pactuada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as 

baixas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de setembro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001906-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIMAGRAIN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOULHOSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001906-60.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: LIMAGRAIN BRASIL S.A. EXECUTADO: BOULHOSA & CIA 

LTDA Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em trâmites entre as partes. As 

partes em petição acostada ao Id n. 13608476, aduziram que entabularam 

acordo quanto aos presentes autos juntamente com o processo que corre 

perante a 1ª Vara desta comarca de n° 1001907.45/2018, assim 

requereram a extinção do presente feito. Pedido de extinção por 

Advogado do exequente, que possui poderes nos autos, conforme 

procuração encartada sob o Id. n. 13256232. Como não houve a juntada 

do acordo, para sua homologação, assim a extinção se dará pela 

desistência da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inciso VIII, C/C art. 925, do NCPC, fazendo-o por sentença. Custas já 

recolhidas com a propositura da ação. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003433-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAC NASCIMENTO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003433-18.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: ISAC NASCIMENTO MARQUES VISTOS, 

ETC. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em trâmites entre as 

partes. A parte exequente postulou pela extinção do feito, face a 

ocorrência do pagamento da divida, conforme petição constante do Id. n. 

12129725. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de extinção pelo 

pagamento da divida, e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas, nos 

termos do art. 26, da LEF. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos dando-se as baixas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002390-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH (EXEQUENTE)

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO ANDREIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002390-46.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: FABIANE 

BARTH EXECUTADO: ROMILDO ANDREIS Considerando que a exequente 

foi intimada a recolher as custas processuais ou comprovar sua 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, mas assim não o fez. Posto isto, INDEFIRO A INICIAL e 

extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso I e art. , ambos do CPC. Sem custas, considerando que a extinção 

decorre do não recolhimento das custas. P.R.I.Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado arquive-se os autos. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de setembro 

de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004171-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:
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CRISTIANE GODIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004171-06.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: CRISTIANE GODIM VISTOS, ETC. O 

Município em petição constante do Id. 12186365, requer a extinção da 

execução fiscal, informando que a executada quitou integralmente o 

débito. Posto isto, Julgo Extinto a presente execução Fiscal, face o 

pagamento da dívida, antes mesmo da citação, nos termos do art. 924, 

inciso II, do CPC. P.R.I.Cumpra-se. Sem custas nos termos do art. 26, da 

LEF. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos dando-se as baixas 

de estilo. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de setembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003230-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BENEDETTI EIRELI - ME (AUTOR(A))

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDE MARIA LEMES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003230-22.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): HENRIQUE BENEDETTI EIRELI - ME RÉU: NILDE MARIA LEMES 

DE OLIVEIRA VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tendo 

as partes acima qualificadas. Em síntese, alega que firmou com a 

requerida contrato de locação de imóvel por tempo determinado (06 

meses), com início em 09.02.2017 e término fixado para 09.08.2017, tendo 

ajustado o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês. Aduz 

que a requerida está em mora desde o mês de abril do corrente ano, e se 

não bastasse a inadimplência, em 09.08.2017 findou-se o contrato de 

locação, tendo a notificado em 09.07.2017, contudo a requerida se nega a 

desocupar o imóvel. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para 

que seja expedido mandado intimação para desocupação voluntária do 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado e no 

mérito pela procedência da ação. Com a inicial vieram os documentos. A 

liminar foi deferida (Id. 9776086). Citada a requerida pessoalmente, 

conforme certidão do oficial de justiça sob o Id. 10035052, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar resposta a presente ação (certidão 

Id. 12363511). Em manifestação contida sob o Id. 12748241 o autor pugna 

pela procedência da ação e devolução do valor do caução depositado nos 

autos. Vieram-me conclusos. É o relato. Fundamento. Decido Inicialmente, 

considerando que a requerida não contestou o pedido inicial, tampouco, 

requereu a produção de provas, decreto-lhe a revelia, considerando a 

veracidade dos fatos alegado na inicial, assim passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC. Contudo, é 

sabido que a presunção da veracidade ocasionada pela revelia é relativa, 

não gerando por si só o reconhecimento do direito alegado, que deverá 

ser analisado de acordo com os fatos e provas constantes dos autos. 

Neste sentido: TJ-MA - APELAÇÃO CÍVEL AC 255452006 MA (TJ-MA) 

Data de publicação: 25/10/2007 “Ementa: PROCESSO CIVIL. CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. I - Os efeitos da revelia têm presunção relativa juris tantum, de 

modo que é lícito ao magistrado examinar e julgar conforme a prova dos 

autos, não sendo dispensada a parte demandante do ônus de comprovar 

os fatos constitutivos de seu direito. II - Para que surja o direito à 

indenização, deve o prejudicado comprovar os seus requisitos, quais 

sejam, a ação, o resultado e o nexo de causalidade. III - Sendo realizada a 

suspensão do fornecimento de água em Unidade Consumidora distinta da 

qual houve a comprovação do pagamento das faturas, indevida é a 

indenização, ante a ausência da comprovação do nexo de causalidade. IV 

- Apelo improvido.” Analisando o caso posto, verifico que o pedido do 

requerente merece parcial amparo, ante aos documentos que instruem a 

inicial,que demonstra a relação jurídica entretida bem com a inadimplência, 

assim entendo que a requerida não cumpriu com a sua obrigação, 

cabendo a rescisão contratual. Verifica-se pelo documento constante do 

Id. 10739765, que a ré entregou as chaves do imóvel na data de 

13.10.2017, assim perdeu o objeto o pedido de despejo. Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, para DECLARAR RESCINDIDO O 

CONTRATO e CONDENAR a requerida ao pagamento dos aluguéis 

vencidos e não pagos, no período de 10.04.2017 a 13.10.2017, com juros 

de mora de 1% am e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento 

de cada aluguel vencido. Defiro o pedido de levantamento do valor do 

caução. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários do advogado do autor, no percentual de 15 % (quinze por 

cento), sobre o valor da condenação. P.R.I.Cumpra-se. Após o transito em 

julgado da sentença, intimem-se as partes para requererem o que 

entenderem de direito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do 

feito Lucas do Rio Verde/MT, 30 de setembro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSÉ JORGE THEMER (ADVOGADO(A))

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO (EXECUTADO)

AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO (EXECUTADO)

ALISSON LUIZ DALMASO (EXECUTADO)

ALESSANDRO DALMASO (EXECUTADO)

ALDERI MARCOS DALMASO (EXECUTADO)

DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO (EXECUTADO)

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001344-51.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA EXECUTADO: 

AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP, ALISSON LUIZ DALMASO, 

DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO, ALESSANDRO DALMASO, 

GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO, ALDERI MARCOS DALMASO, SANDRA 

MARIA PIVETTA DALMASO VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, tendo as partes acima identificadas. As partes entabularam 

acordo, conforme se verifica da petição sob o Id. 15396485, requerendo a 

sua homologação. Pois bem, apura-se que o acordo fora assinado pelas 

partes, com firma reconhecida dos executados e do exequente, bem como 

por seus respectivos advogados, os quais possuem poderes para 

transigir, conforme procurações encartadas sob os Ids. 12605863 e 

14064813, de forma que a homologação de rigor se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o 

presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada 

para o cumprimento integral do pactuado. Custas já recolhidas com a 

inicial. As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a 

escrivania o trânsito em julgado, após, cumpridas as determinações acima, 

aguardem-se os autos em cartório, para a comprovação do pagamento 

pactuado. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de setembro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003969-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (ADVOGADO(A))

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO COPETTI LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003969-92.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE RÉU: AUTO 

POSTO COPETTI LTDA VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, 

tendo as partes acima identificadas. As partes entabularam acordo, 

conforme se verifica da petição encartada sob o Id. 12704411, 

requerendo a sua homologação. Pois bem, apura-se que o acordo fora 
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assinado pelas parte autora, advogada em causa própria e pelo requerido 

com firma reconhecida, de forma que a homologação de rigor se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Como já houve o pagamento integral do 

acordo, conforme petição da autora constante do Id. 13515036, assim 

EXTINGO O PRESENTE PROCESSO. Tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da prolação da sentença, dispenso o pagamento das 

custas remanescentes, caso houver, conforme dispõe art. 90, § 3º do 

CPC e honorários conforme pactuado. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as determinações acima, arquive-se os autos dando-se as 

baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de setembro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001529-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEO ANTONIO ALBERT FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001529-60.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NEO ANTONIO ALBERT FILHO Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, em trâmite entre as partes acima identificadas. Verifica-se 

que a parte requerente não juntou procuração outorgando poderes para o 

causídico Celso Marcon, contudo como houve pedido de extinção pelo 

advogado, Dr. Lucio Flavio de Souza Romero, que possui procuração nos 

autos, conforme se vê dos Ids. 1567625 e 1567623, assim a homologação 

da desistência de rigor se impõe. Em petição constante do Id. 4494861, a 

parte requerente pugnou extinção do feito, aduzindo que houve transação 

entre as partes, contudo como o acordo não foi juntado aos autos, a 

extinção se fará pela desistência da ação e arquivamento em definitivo do 

presente feito. Assim, verificando que não houve a angularização da 

relação processual, pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas, nos termos do art. 90, 

caput, do Código de Processo Civil, eis que já foram recolhidas quando da 

propositura da ação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de setembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004600-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CENI DOS PASSOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004600-70.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): CENI DOS PASSOS RÉU: BANCO ITAULEASING S.A. VISTOS, 

ETC. Trata-se de AÇÃO CÍVEL, tendo as partes acima identificadas. As 

partes entabularam acordo, conforme se verifica da petição encartada 

sob o Id. 7342080, requerendo a sua homologação. Pois bem, apura-se 

que o acordo fora assinado pelas partes, por meio de seus respectivos 

advogados, os quais possuem poderes para transigir, conforme 

procurações encartadas sob os Ids. 4439906 e 11060838 e 11060837, de 

forma que a homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente acordo havido 

entre as partes nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. O 

pagamento do acordo já foi realizado, conforme petição Id. 9043147, assim 

considero como satisfeita a obrigação, assim extingo o processo, pelo 

pagamento. Tendo em vista que a transação ocorreu antes da prolação da 

sentença, dispenso o pagamento das custas remanescentes, caso 

houver, conforme dispõe art. 90, § 3º do CPC. As partes renunciaram ao 

prazo recursal, assim, certifique-se a escrivania o trânsito em julgado, 

após, cumpridas as determinações acima, arquive-se os autos com as 

cautelas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de setembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85067 Nr: 3904-65.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Pessini, Valmir Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de 

Processo Civil, visando sanar a omissão, acolho os embargos de 

declaração para retificar o dispositivo da sentença de fl. 98-vs, que passa 

a constar da seguinte forma:“Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução fiscal, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte executada ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Eventuais custas pela parte executada.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.”Registro que a presente decisão 

passa a ser parte indissolúvel da sentença de fl. 98-vs, à qual ratificam-se 

os demais termos.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85067 Nr: 3904-65.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Pessini, Valmir Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Nacional, em 

face de Waldir Pessini e Valmir Pezzini.

 Realizados alguns atos processuais, a obrigação fora integralmente 

quitada, tendo a exequente postulado a extinção do feito face à quitação 

do crédito tributário (fls. 92/93).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos do que 

estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 
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eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1033171 Nr: 3756-44.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclásio Garrutti Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A/SP, EVERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:40483, Ralph Melles Sticca - OAB:OAB/SP 236.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1º Leilão - 11 de Outubro de 2018, a partir das 10:00 horas.

2º Leilão - 11 de Outubro de 2018, a partir das 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033171 Nr: 3756-44.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclásio Garrutti Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A/SP, EVERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:40483, Ralph Melles Sticca - OAB:OAB/SP 236.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o efeito ativo deferido por meio da decisão cuja cópia foi 

juntada às fls. 76, mantenham-se os autos suspensos até a ultimação do 

agravo de instrumento nº 214228-10.2018.8.26.0000.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031421 Nr: 2648-77.2018.811.0021

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alves do Nascimento - 

OAB:19240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do 

Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa.Processe-se em segredo de justiça (art. 

189, inc. II do CPC).Ademais, de rigor, o deferimento do pedido Ministerial 

de fls. 24.No mais, não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição 

inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos 

do artigo 238 caput da lei n.º 13.105 (...)Tratando-se o objeto da demanda 

de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, 

inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV 

do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 09 de novembro de 2018 às 14h00min, no horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.(...).Quanto ao pedido de regularização de guarda, 

determino a realização de estudo psicossocial a ser realizado pela equipe 

interprofissional deste juízo, com a genitora/requerida MALU CRISTINA 

ALVARES FERREIRA FERNANDES e respectivo núcleo familiar, devendo o 

competente relatório ser depositado em juízo no prazo máximo de 10 (dez) 

dias. Da mesma forma, depreque-se à Comarca de Querência-MT, a 

realização de estudo psicossocial com o requerente ALESSANDRO 

FERNANDES e respectivo núcleo familiar, consignando na oportunidade, 

que o competente relatório deverá ser encaminhado a este juízo, no prazo 

de 10 (dez) dias.Colacionado os relatórios supramencionados, 

remetem-se os autos com vistas ao Ministério Público para 

manifestação.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30225 Nr: 4654-72.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Terezinha Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:OAB/MT 16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Indefiro o pedido de fls. 412 quanto à remessa dos autos ao contador 

judicial, eis que a demanda trata de direitos privados e disponíveis e não 

cabe ao Poder Judiciário perfazer contas para as partes.

Diante da celeuma quanto aos cálculos, intime-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de serem homologados os menores cálculos, em atenção 

ao princípio da menor onerosidade na execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 134 Nr: 204-09.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Roque Mignoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Analisando os autos, verifica-se que a parte autora juntou às fls. 282/286 

- cópia da petição de agravo de instrumento, todavia, até a presente data, 

não aportou-se aos autos nenhuma decisão suspendendo o andamento 

do processo.

 Ademais, analisando a manifestação de fls. 287, razão assiste a parte 

autora, eis que o advogado cadastrado nos autos foi constituído pelo 

executado Maurício Pereira Melo, conforme procuração colacionada às fls. 

114, o qual veio a falecer no decorrer do processo – certidão de óbito 

juntada às fls. 145.

 Assim, determino a exclusão do sistema do Procurador Dr. Luiz Schuster, 

o qual está vinculado ao executado Gilmar Roque Mignoni, que na 

realidade não constituiu advogado nos autos.

 Nesse espeque, torno sem efeito a intimação pelo diário colacionada às 

fls. 272 e determino a imediata intimação do executado Gilmar Roque 

Mignoni via carta com aviso de recebimento (AR), caso não seja 

localizado, desde já, autorizo a intimação via oficial de justiça, a fim de 

manifestar-se acerca da decisão de fls. 271.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31539 Nr: 539-71.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Antoninho Furian, Teresa de Jesus Furian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Indefiro pedido de fls. 570, em razão de ser incumbência da parte tal 

procedimento, não se mostrando razoável repassar tal ônus ao Poder 

Judiciário.

Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102706 Nr: 3882-02.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA REIS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31318 Nr: 317-06.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDO CLAUDINO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 (...) o sistema em questão serve somente à inserção e retirada de 

constrições judiciais de veículos, não servindo para consulta, mormente 

executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento e até eventual extinção do processo pela prescrição 

intercorrente, considerando-se para esta que será entendido, por este 

órgão julgador, que a ausência de impulsionamento processual 

equivaler-se-á a pedido implícito de arquivamento provisório, nos termos 

do artigo 40, parágrafo 2º, da lei n.º 6.830/80.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99901 Nr: 2175-96.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena, Rafael Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81650 Nr: 487-07.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ziadora Ferreira dos Santos, Josias Ribeiro 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão da fls. 111/111vs, indefiro, pela 3ª (terceira) vez o 

pedido de habilitação do Sr. Josias Ribeiro Gonçalves – fls. 133/136.

 Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23735 Nr: 3058-87.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Lorenz Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/MT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença somente em relação aos Honorários 

Sucumbenciais.

Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS para, querendo, 

nos próprios autos, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2.015, salientando que na execução não impugnada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, 

parágrafo 7º do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101280 Nr: 2975-27.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos transcritos 

na inicial, para deferir a guarda unilateral da menor Heloá Barbosa Souza à 

genitora/autora ANA CRISTINA FERREIRA BARBOSA e por conseguinte, 
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determinar a suspensão do direito de visitas do genitor/requerido HÉLIO 

RIBEIRO SOUZA em relação à menor Heloá Barbosa Souza, ficando o 

genitor obstado de visitar, bem como de levar consigo para eventual 

passeio e/ou visita a criança supramencionada, o que faço com espeque 

no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.Confirmo a liminar 

deferida às fls. 73/76.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Expeça-se o termo de guarda em favor da autora.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102650 Nr: 3844-87.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuzia Gonçalves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/MT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS para, querendo, 

nos próprios autos, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2.015, salientando que na execução não impugnada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, 

parágrafo 7º do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103124 Nr: 4199-97.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dutra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113161 Nr: 4254-14.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. V. DA MOTTA CIA LTDA - ME, Sirineu Volnei da Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A/MT

 Intimem-se os embargantes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca da petição e documentos encartados às fls. 

84/89.

 Sem prejuízo, determino o apensamento do presente feito a ação de 

execução n. 3029-90.2015.811.0021 – cód. 101380.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83089 Nr: 1932-60.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mignoso & Mignoso Ltda., José Antonio 

Mignoso, Marcos Ricardo Mignoso, Marta Luisa Mignoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Defiro o ulterior pedido do exequente, no que tange à dilação do prazo de 

suspensão dantes postulado.

 Cumpra-se conforme a decisão anterior, anotando no sistema o novo 

prazo deferido e, após, intime-se o exequente para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18544 Nr: 1702-91.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Antonio Padilha - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Defiro o ulterior pedido do exequente, no que tange à dilação do prazo de 

suspensão dantes postulado.

 Cumpra-se conforme a decisão anterior, anotando no sistema o novo 

prazo deferido e, após, intime-se o exequente para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23807 Nr: 3113-38.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenaide Oliveira de Souza - ME, Zenaide 

Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo retro requerido.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação, sob pena de extinção pelo cumprimento 

da obrigação.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

 Cientifique-se a exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24972 Nr: 4265-24.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Agostinho Didonet, Milton Agostinho 

Didonet - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970 MT, Thomas 
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Ubirajara Caldas Arruda - OAB:OAB/MT 17.009

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo retro requerido.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação, sob pena de extinção pelo cumprimento 

da obrigação.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

 Cientifique-se a exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 3966-42.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Ortolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 12571 Nr: 2003-09.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenio Oliveira de Souza, Jôse Paula Koch 

Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Jacob - 

OAB:8223-A/MT

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 12571 Nr: 2003-09.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenio Oliveira de Souza, Jôse Paula Koch 

Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Jacob - 

OAB:8223-A/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101377 Nr: 3026-38.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges Junior, Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Trata-se de impugnação à nova avaliação judicial lavrada por meio do 

auto de fls. 236.(...).DispositivoDiante de todo exposto, deixo de acolher a 

impugnação à avaliação e, por consequência, indefiro o pedido do 

exequente formulado às fls. 269 para determinar o prosseguimento da 

execução com a alienação do imóvel, por iniciativa particular da 

exequente, eis que atualmente, a forma de alienação de bens constritos 

judicialmente é feita, em regra, por meio de venda particular, não sendo 

uma simples opção dada ao interessado, conforme determina o artigo 879, 

inciso I, do Código de Processo Civil.O próprio legislador trata da iniciativa 

particular como regra, ao dispor, no artigo 881, que “A alienação far-se-á 

em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por 

iniciativa particular”, ou seja, somente será efetivada a alienação em leilão 

judicial acaso reste frustrada a alienação particular.Assim, indefiro o 

pedido de alienação por meio de leilão judicial, devendo o 

Interessado/Exequente providenciar a venda por iniciativa particular. Caso 

seja comprovada a impossibilidade ou frustração da venda particular, fica 

ao interessado aberta a possibilidade de requerimento de leilão 

judicial.Assim, determino que intime-se o Exequente para que impulsione o 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31499 Nr: 499-89.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14.690, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13884/O, Fabio Luis Nascimento dos Santos da Mota - 

OAB:19.615/BA, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Juliano Martim Rocha - 

OAB:253333/SP, Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381- 

OAB/MT, Luiz Carlos Cáceres - OAB:26822-B OAB/PR, Marcelo Salvi 

- OAB:40989 - OAB/PR, Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT, 

Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770, Sandro Pissini Espinola - 

OAB:198.040 -A, Willian José de Araújo - OAB:OAB/MT 3.928

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a proposta de honorários 

apresentada pelo perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 37149 Nr: 1751-93.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Reis Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Internet Group do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT.

 De rigor, a suspensão da presente ação.

 Com efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, verifiquei que a requerida encontra-se em recuperação judicial, 

consoante termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis:

“A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.”

 Nesse passo, indefiro o pedido de liberação dos valores vinculados ao 

presente feito, eis que a distribuição do pedido de recuperação judicial 

ocorreu antes do depósito realizado às fls. 454/455.

 Ante o exposto, mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 

6º, da Lei 11.101/2005.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107367 Nr: 1003-85.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius de Faria Junior, Lúcio Cézar Favaretto, 

Renato Beraldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins 

de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Considerando a ultimação dos embargos à execução em apenso, 

aguarde-se o translado da decisão para estes autos, a fim de serem 

tomas as devidas providências.

 Em seguida, volte-me os autos para demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 121852 Nr: 3372-18.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ires Tesi Benovit, Aline Favaretto, Gisely Alice 

Favaretto, CAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pleito contido na 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para 

declarar sem efeito a penhora/indisponibilidade efetivada sobre os bens 

móveis e imóveis objetos dos presentes embargos.Revogo a medida 

liminar de penhora e indisponibilidade dos bens realizada nos autos 

principais em apenso – Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, 

registrada sob nº 1003-85.2016.811.0021 – Cód. 107367, em desfavor do 

requerido Lúcio Cézar Favaretto, sendo a revogação específica para o 

imóvel de matrícula nº 5.715 – CRI local, motocicleta Yamaha/Lander XTZ 

250, placa NJES-5330/MT e caminhonete MMC L200, placa DAZ-9668/SP), 

mantendo-se bloqueados os demais bens.Translade-se a presente 

decisão os autos em apenso para as precauções devidas.Sem custas e 

honorários.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107832 Nr: 1225-53.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A, MARCOS PAULO MATIAS - OAB:40876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 Nesse passo, para a oitiva das testemunhas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2018 às 12h00min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso.Determino à parte autora que 

deposite em cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o caso) o 

rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça 

constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, 

no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, 

justificar referida ausência de forma minudenciada.Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.Fica a parte ciente que, em 

atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do referido rol 

ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da 

produção da prova desta natureza.A intimação das testemunhas deverá 

seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, 

cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer.Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).(...).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106145 Nr: 327-40.2016.811.0021

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antonio, Assunção Lemes de Rezende, Anatilde 

Alves de Faria, Espólio de Adahir Bonifácio do Vale, Gaspar Silva dos 

Reis, Espólio de Albacir Candido da Silva, Aparecido José dos Santos, 

Ernane Malaquias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a decisão de fls. 208 consiste na intimação dos 

Embargados, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado, para o cumprimento da ordem.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92358 Nr: 1852-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Volmir Paulo Corá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar de Freitas Pedroza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Por consequência, determino a intimação do devedor, para efetuar o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6566 Nr: 586-89.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geni Fernandes Santos de Paula, Carlos 

Eduardo Fernandes de Paula, Onório de Paula Neto, Lilian Mara Fernandes 

de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91784 Nr: 1368-13.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Faeda, Jair Carlos Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Henrique de Freitas Carvalho, Otávio 

Henrique Mendes de Carvalho, Luis Fernando Mendes de Carvalho, Karina 

Helga Turcio de Carvalho, Sueli Mendes de Carvalho, Silvia Lucia Arantes 

de Carvalho, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Souza Stefanone 

- OAB:OAB/SP 127.390, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, 

Laércio Faeda - OAB:3589-B, Patricia Aline Ramos - OAB:7.203/MT

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91784 Nr: 1368-13.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Faeda, Jair Carlos Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Henrique de Freitas Carvalho, Otávio 

Henrique Mendes de Carvalho, Luis Fernando Mendes de Carvalho, Karina 

Helga Turcio de Carvalho, Sueli Mendes de Carvalho, Silvia Lucia Arantes 

de Carvalho, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Souza Stefanone 

- OAB:OAB/SP 127.390, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, 

Laércio Faeda - OAB:3589-B, Patricia Aline Ramos - OAB:7.203/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36427 Nr: 1028-74.2011.811.0021

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Barbosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor, o deferimento do pedido de fls. 91.

 Nesse passo, intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar nos autos o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF do de 

cujus Odair José Martins Pereira.

 Informado nos autos o referido CPF, oficie-se a instituição financeira 

SICREDI para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar precisamente o 

montante de ativos financeiros existentes na conta do de cujus Odair José 

Martins Pereira.

 Cumprida as determinações acima, renove-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114192 Nr: 4874-26.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Citibank S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:OAB/MT 13.604-A, Karina de Almeida Batistuci - 

OAB:178.033/SP, ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - OAB:385489, Paulo 

Eduardo Prado - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Apelada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105888 Nr: 169-82.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101058 Nr: 2856-66.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorio Maquinas Agricolas Ltda, Fabio Ribeiro 

Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Moreira - OAB:81931/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85118 Nr: 3958-31.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pelo executado qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85118 Nr: 3958-31.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33435 Nr: 2444-14.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosani Fatima Bissolotti, Rosani F. Bissolotti-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Defiro o ulterior pedido do exequente, no que tange à dilação do prazo de 

suspensão dantes postulado.

 Cumpra-se conforme a decisão anterior, anotando no sistema o novo 

prazo deferido e, após, intime-se o exequente para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109498 Nr: 2164-33.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estrelandia Recapagens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Ludovico de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1302 Nr: 50-83.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrisuper Supermercado Ltda, Antônio 

Correia Fabricio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valter Toledo Filho - 

OAB:145.991-B, Maurides Celso Leite - OAB:3042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:

 Aguarde-se o cumprimento do mandado de avaliação de fls. 206.

 Em seguida, cumpra-se as demais determinações contidas na decisão de 

fls. 205.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 1035212 Nr: 5126-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu Catto, Ana Lúcia Ponsi Fabrício Catto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Consigno que os holerites colacionados às fls. 52/54, correspondem ao 

ano de 2012. Portanto, desatualizados.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89373 Nr: 3712-98.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. Comercio, Sementes e Armazéns Ltda, Daniela 

Diniz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93158 Nr: 2467-18.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinorah Maria Alvina de Jesus Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcilon Ferreira Matos - 

OAB:25989/GO, KARLA KAROLLYNE FERREIRA DOS SANTOS PRADO - 

OAB:42199, Sergio Divino Carvalho Filho - OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105480 Nr: 5447-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lira Maria Essewein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins da Silva Neto, Maria das 

Graças Martins dos Santos, Alessandro Conceição Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001009-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURIPEDES DE SOUZA (AUTOR(A))

RODRIGO CALIXTO GUMIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001009-07.2018.8.11.0021 AUTOR(A): JOSE 

EURIPEDES DE SOUZA Consoante se infere dos artigos 377 e 378, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial, cumpre ao Magistrado, analisando as peculiaridades do caso, 

consignar a necessidade de estudo de situação, quando do cumprimento 

de ordens judiciais com reforço policial, em conflitos de terras: “Art. 377. 

No cumprimento de ordens judiciais em conflitos de terra que demandarem 

requisição de reforço policial, o magistrado deverá consignar no ofício 

requisitório se é caso de estudo da situação pelos órgãos responsáveis 

pela execução da ordem, levando em conta: I – a natureza do conflito 

fundiário; II – o número de pessoas que sofrerão o impacto da decisão 

judicial; III – a existência de tensão exacerbada entre as partes litigantes, 

inclusive se há notícias acerca da presença de armamento na área; IV – 

outras questões que possam suscitar ameaça à ordem pública. Art. 378. 

Entendendo pela necessidade de estudos preliminares sobre a forma de 

ocupação e desocupação da área de litígio, o magistrado poderá oficiar às 

autoridades competentes, assinalando prazo determinado e peremptório 

para a realização dos estudos e cumprimento da ordem. Parágrafo único. 

Salvo situações excepcionais, o prazo a que se refere o caput deste 

artigo não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, para os casos de 

medidas liminares, e de 45 (quarenta e cinco) dias para as ordens de 

mérito." In casu, em que pese não tenha constado a necessidade do 

estudo supramencionado, quando do deferimento da liminar com reforço 

policial, de rigor a prévia realização pela Autoridade de Polícia Militar no 

caso em concreto, sendo inviável a dispensação postulada nesse 

momento pela parte autora. Isso porque, conforme consta da inicial e atos 

subsequentes, trata-se de conflito de terra armado, havendo histórico de 

graves ameaças tanto em face do autor, quanto em face de seus 

funcionários, inclusive com a notícia de que houvera, em determinada 

ocasião disparos de arma de fogo, visando coibir o autor de aproximar-se 

das terras. Registre-se, que em uma oportunidade, as ameaças foram 

proferidas por pessoas armadas, na presença de crianças e idosos, 

respectivamente filhos, sobrinhos e sogros de um dos funcionários do 

autor, denotando a existência de tensão exacerbada entre os litigantes, 

com extensão a terceiros, sendo patente o risco à própria ordem pública, 

sobretudo, quando do cumprimento da liminar. Não obstante, o próprio 

reforço policial foi deferido em razão da gravidade dos fatos noticiados, 

dentre os quais, destaca-se um suposto incêndio criminoso causado pelos 

atuais ocupantes do imóvel. Portanto, estando preenchidos os requisitos 

descritos no art. 377 e seus incisos, da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça, de rigor a prévia aferição da situação, 

por autoridade competente, visando evitar eventuais riscos às partes, aos 

servidores cumpridores do ato e, à própria ordem pública. Consigno, 

contudo, que tratando-se de medida liminar já deferida, factível, pelo teor 

da normativa supramencionada, que o estudo em questão deverá ser 

ultimado em prazo não superior a 30 (trinta) trinta dias. Ante o exposto, 

oficie à Autoridade de Polícia Militar, responsável pelo Comando de Polícia 

Militar de Água Boa-MT, a realizar estudo de situação nos termos da 

presente decisão. Consigne-se na oportunidade que o estudo em questão 

deverá ser concluído no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar 

da ciência, pela Autoridade de Polícia Militar, acerca da presente decisão. 

Advirta-se que, encerrado o prazo de 30 (trinta) para ultimação do estudo, 

a Autoridade Policial oficiada deverá dar IMEDIATO cumprimento à ordem 

liminar já determinada. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 1 de outubro de 

2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95814 Nr: 4383-87.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAC, Leonice Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Oliveira Cichocki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas 

úteis ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão da oficiala de 

justiça de fl. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100370 Nr: 2441-83.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sumaya Tinoco Borges Chagas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis ao 

seu prosseguimento, tendo em vista as informações retro juntadas nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106229 Nr: 384-58.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaudencio José Mainini - ME, Gaudêncio José 

Mainini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista o auto de penhora e avaliação de fl. 91 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1034327 Nr: 4563-64.2018.811.0021

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdOR, RSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

po meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos os documentos indispensável à propositura da ação, 

conforme cota ministerial de fl. 08 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91338 Nr: 1005-26.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Conceição de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe seu atual endereço, para realziação de estudo social.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1031077 Nr: 2426-12.2018.811.0021

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edith Aires de Oliveira, Lacildo Vieira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERIDAS, por meio de seus advogados constituídos, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos os documentos conforme item 3 

do r. Despacho de fl. 03 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103986 Nr: 4736-93.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Domingos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109770 Nr: 2321-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Belarmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onivaldes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Roberto Gass - 

OAB:OAB/SC 20.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos acerca da proposta entabulada pela parte 

requerida à fl. 30 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31368 Nr: 367-32.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC Cooperativa Central de Pesquisa Agricola 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Uliana Orlando - 

OAB:35.818 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de 

fl. 163 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111931 Nr: 3591-65.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Fontoura Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24076-B, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista o desarquivamento 

solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14399 Nr: 1342-93.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Fernandes Valério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27797 Nr: 2245-26.2009.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Dirceu Conde Filho, Moacir Land 

Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:217166/SP, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de 

direito, tendo em vista a petição do requerido retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 22-08.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenio Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Schneider - OAB:5238/MT, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do processo requerendo medidas 

úteis ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de 

Justiça de fl. 189 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105322 Nr: 5362-15.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gyancarlos Paglyneari Cabelho, Celina Cicilia Secco 

Cabelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vero Empreendimentos Ltda, Construtora 

Lopes Ltda, M. Garzon Eugênio Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, Ubaldo Juveniz Jr. - OAB:OAB/SP 160.493

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, cada, apresentem nos autos as suas razões finais escritas, nos 

termos do item 3 do r. Despacho de fl. 410 dos autos, iniciado o prazo pela 

parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95314 Nr: 4037-39.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A. - Vivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24.214/DF, Jose Alberto Couto Maciel - OAB:513/DF

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por 

meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se com o que entender de direito, tendo em vista a petição 

do requerido de fls. 227/231 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93338 Nr: 2627-43.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelita Leticia Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Mundo Móveis e Utilidades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO VILLELA CRISPIM 

- OAB:120672

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados constituídos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso queiram, manifestem-se nos autos requerendo o que entenderem de 

direito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101814 Nr: 3291-40.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Costa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Zandoná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Certifico que nesta data, translado para os presentes autos, conforme se 

vê às fls 90/94, cópia da R Decisao proferida no dia 04/07/2018, nos autos 

do processo de Embargos de Terceiros, do PJE nº 

1000810-82.2018.8.11.0021, em que é embargante Brazilina Padilha Fabio, 

a qual, na primeira parte do Item 3, defere o pedido de suspensão das 

medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, ou seja, 

do veiculo marca Chevrolet, modelo S10 LT FD2, placa ONZ 0394, 

ano/modelo 2014/2014, cor branca.

Diante o acima exposto, deixo de cumprir o item 02, da R. Decisao de fls 

89 e 89/verso, dos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 4231-73.2013.811.0021

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 321 de 871



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Theodoro de Souza, Eliel Tinoco Amarante, 

Dominato Rigo, Pedro Benjamin dos Reis, Joaquim Alves de Rezende, 

Antonio Padua de Almeida, Francisco Peixoto de Deus, Selma Dias 

Carneiro Santana, Edilberto Vaz Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos acerca da proposta de honorários apresentada 

pelo Perito às fls. 706/708, nos termos do item 5 do r. Despacho de fl. 659.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14399 Nr: 1342-93.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Fernandes Valério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O

 Vistos em correição ordinária (Portaria n. 001/2017-Gab).

Trata-se de execução fiscal em que, após a citação do executado, não 

houve o pagamento espontâneo da dívida.

Em manifestação à fl., a parte exequente requer a suspensão do 

processo por 1 (um) ano, em razão da concessão de parcelamento em 

favor da parte executada.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese o relato.

Fundamenta-se e decide-se.

Com efeito, regularmente citado, o executado não efetuou o pagamento da 

dívida.

Em manifestação, a exequente noticia a adesão da parte executada a 

parcelamento, culminando com a suspensão da exigibilidade dos créditos 

vinculados ao feito executivo e, por conseguinte, postulando nova 

suspensão do processo.

O artigo 313, II do CPC prevê hipótese de suspensão do processo por 

convenção das partes, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal e sem baixa 

na distribuição.

Todavia, as execuções fiscais são regidas por norma especial e a Lei de 

Execução Fiscal – LEF dispõe em seu artigo 40, caput, que o “Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição”.

De conseguinte, acerca do prazo de suspensão, importante destacar que 

o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição, o que vai ao encontro do §2º do artigo 40 da LEF.

Devido a não efetivação de constrição de bens do devedor e 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência do 

executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da execução.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o exequente 

a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida.

Nesse panorama, este Juízo DEFERE a suspensão da execução pelo 

prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso o curso do 

prazo prescricional, inteligência do §1º do artigo 921 do CPC, c/c artigo 40, 

§2º da LEF.

INTIME-SE a Fazenda Pública exequente mediante carga dos autos para os 

fins do artigo 40, §1º da LEF.

Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE 

o arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31146 Nr: 145-64.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Biasibetti Behenn, Marisa Biasibetti 

Behenn, Francisco José Behnen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 145-64.2010.811.0021 – Código: 31146.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Marisa Biasibetti Behenn e Marisa Biasibetti Behenn e 

Francisco José Behnen

CITANDO(A, S): Executados(as): Francisco José Behnen, Cpf: 

25091263934, Rg: 12R-564.731 SSP SC Filiação: Ernesto Behnen e 

Bernadete Maria Behnen, data de nascimento: 09/11/1956, brasileiro(a), 

natural de Cruz alta-RS, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Jc 55, 

Quadra 126, Lote 01, Bairro: Jardim Curitiba-iii, Cidade: Goiânia-GO

Executados(as): Marisa Biasibetti Behenn, Cpf: 34580484053, Rg: 

1017764976 SSP RS Filiação: Acácio Biasibetti e Marcolina Biasibetti, data 

de nascimento: 03/11/1961, brasileiro(a), natural de Nova brescia-RS, 

casado(a), comerciante, Endereço: Rua 17, N. 1085, Bairro: Guarujá, 

Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Marisa Biasibetti Behenn e Cia LTDA., CNPJ: 

01.179.015/0001-21, Endereço: Rua 17, N. 1085, Bairro: Guarujá, Cidade: 

Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.409,69

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública Estadual, ajuizou perante este 

Juízo, a presente ação em face dos executados acima qualificados, 

alegando ser credora da mesma da importância de R$ 7.111,63, 

representada pela CDA nº 200911915. Esgotados todos os meios para 

localização do executado, pelo MMº Juiz de Direito da 2ª vara da Comarca 

de Água Boa-MT, foi deferida a citação dos mesmos através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, digitei.

 Água Boa - MT, 1 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108671 Nr: 1641-21.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agricolas Ltda, 
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Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de penhora e avaliação expedido(s) nos autos, devendo ser 

colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do pagamento. Fica 

advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser 

efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências 

- CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados 

desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001143-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

FRANCO SOLON FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001143-34.2018.8.11.0021 DECISÃO O Novo Código de Processo 

Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Em análise dos 

autos, em que pese à tese jurídica apresentada pelo autor, atinente à 

alegação de ausência de fato gerador em caso de deslocamento de 

mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade do contribuinte, 

consoante a regra do art. 150, inciso V e art. 155, inciso II da Constituição 

Federal de 1988 e o Enunciado 166 da Súmula do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça[2], reafirmada no mesmo sentido pelo Colendo Supremo 

Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 824167/BA, pelo 

saudoso Ministro Teori Zavaski, o fato é que o demandante não trouxe 

elemento de prova razoável de que é arrendatário/arrendante ou 

proprietário dos imóveis rurais denominados “Fazenda Lago da Mata” (Id n. 

14842640 – pág. 01/05), como também da “Fazenda Santa Luzia” 

localizada no município de Cocalinho/MT. Nesta, não se vislumbra da 

mesma forma título de propriedade ou contrato de arrendamento. Em 

relação ao imóvel rural denominado “Fazenda Lago da Mata”, embora 

acostado um contrato de arrendamento, de outro lado, não se vislumbra 

que o autor tenha figurado como arrendante ou arrendatário do bem. 

Apesar de haver uma referência de que o autor é proprietário na “Ficha 

Cadastral do Estabelecimento Rural” do INDEA/MT, porém, o cadastro teria 

sido realizado no dia 11/11/2012. De outro lado, em que pese à existência 

de nota fiscal emitida em nome de “Fazenda Santa Luzia”, acostada no 

evento n. 14842787, esse elemento não se mostra suficiente para 

demonstrar, em cognição sumária, de que a coisa é de titularidade ou de 

posse do demandante, visto que tal documento tem apenas a finalidade 

explicitar obrigação tributária acessória. Ora, a tese esposada pelo 

demandante quanto à ausência de fato gerador, decorre da transferência 

de bens da mesma titularidade do contribuinte ou responsável com o intuito 

de comprovar a inexistência da circulação jurídica do bem. Contudo, no 

caso em destaque, não há elementos nos autos razoáveis que indiquem 

ser o demandante titular dos imóveis onde os semoventes saíram e se 

destinavam. Assim, não se vislumbra neste momento processual de que a 

operação se tratava de simples deslocamento de mercadorias entre 

estabelecimentos do mesmo proprietário. Por essa razão, ante a falta de 

um dos requisitos indissociáveis, deve a pretensão do autor ser indeferida 

referente à alegação de ausência de fato gerador, visto que não restou 

suficientemente demonstrado. De outro lado, em relação à alegação de 

que a exigência tributária era confiscatória, da mesma forma, este Juízo 

não vislumbra a probabilidade do direito. O agente fazendário atribuiu 

como base de cálculo dos semoventes, o importe de R$ 1.495.585,34 (um 

milhão quatrocentos e noventa e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco 

reais e trinta e quatro reais). Foi cobrado o montante de R$ 254.249,51 

(duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e um centavos) a título de ICMS não recolhido pelo contribuinte. 

Por sua vez, a multa correspondeu o equivalente a 50 % (cinquenta por 

cento) sobre a base de cálculo, nos termos do art. 45, inciso III, alínea “a” 

da Lei Estadual n. 7.098/1998[3], o que culminou na cobrança de R$ 

747.792,67 (setecentos e quarenta e sete mil setecentos e noventa e dois 

reais e sessenta e sete centavos). A princípio, em sede de juízo de 

probabilidade, a cobrança de multa pela ausência de recolhimento do 

tributo no percentual acima descrito (50%) não se mostra desarrazoado, 

como também, em tese, não se revela inconstitucional a exigência 

expressa contida no supramencionado art. 45, inciso III, alínea “a” da Lei 

Estadual n. 7.098/1998. Em decisão monocrática, a Desembargadora Maria 

Erotides Kneip Baranjak, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso fundamentou pela ausência de desproporcionalidade da multa 

aplicada ao julgar, no dia 17/03/2016, o recurso de Apelação Cível n. 

65672/2014, na Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado em 

23/03/2016. De outra banda, em relação ao pedido sucessivo de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, V 

do CTN, o autor visa garantir o pagamento do tributo de modo que seja 

expedida certidão positiva com efeitos de negativa. A garantia que 

pretende prestar, porém, a permanecer sob a sua posse, se referem aos 

semoventes que foram objeto de autuação pelo agente fazendário. 

Entretanto, em que pesem os argumentos do requerente, este Juízo 

entende que a consignação na forma pretendida se mostra 

excessivamente onerosa ao credor, ante a dificuldade de fornecer os 

meios adequados de guarda (fazenda) e manutenção dos animais. Além 

do mais, não se mostra coerente pretender depositar os bens e, ao 

mesmo tempo, continuar com a posse deles, denotando-se a ausência de 

garantia de plena exequibilidade. 1 – Forte nos fundamentos acima, este 

Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência satisfativa, o requerimento 

de suspensão de exigibilidade da obrigação tributária e o pedido de 

emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque a princípio de direitos indisponíveis, inviável a 

realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, inciso 

II do Código de Processo Civil. 3 – CITE-SE o réu mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, contestem os pedidos formulados no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 

344 do CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da autora ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, ABRA-SE vista dos autos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 - RETIFIQUE-SE o encarte dos 

autos a fim de constar o Estado de Mato Grosso no polo passivo, como 

consignado na petição inicial. 6 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de 

setembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz 

de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. [2] Súmula 166 do STJ: Não constitui 

fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para 

outro estabelecimento do mesmo contribuinte [3] Art. 45 O descumprimento 

das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do 

imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: III - infrações relativas a 
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documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, 

estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na 

prestação de serviço: a) entrega, remessa, transporte, recebimento, 

estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de 

documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor 

da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, 

remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% 

(vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo 

o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 

50% (cinqüenta por cento) do valor da operação; (Destaque)

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001199-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Segunda 

Vara PJE n. 1001199-67.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de mandado 

de segurança individual impetrado pela empresa SOLUTIONS CORP 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. em detrimento de suposto ato 

cometido pelo SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BOA/MT, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. Em 

síntese, alega a empresa impetrante que foi contratada pelo Município de 

Água Boa/MT visando à execução de obras e serviços de engenharia 

consistente na ampliação do sistema de esgoto sanitário, nos termos do 

contrato n. 046/2015, do Convênio FUNASA TC/PAC 0315/07 e RDC 

Presencial n. 001/2015. Aduz que o contrato iniciou-se em 10 de abril de 

2015 e, após prorrogação, restou assentado o termo final em 09 de 

agosto de 2019. Conta que no dia 29/04/2015 restou ajustado no termo 

aditivo de contrato n. 001/2015 que, do montante a ser faturado referente 

à remuneração da execução da obra, 65 % (sessenta e cinco por cento) 

correspondia o valor a título de materiais de construção e 35 % (trinta e 

cinco por cento) estaria empregada a título de realização de serviço 

propriamente dito. Assevera que a incidência do Imposto sobre Serviços 

(ISS) deve apenas levar em consideração o percentual da nota fiscal 

referente aos serviços (mão-de-obra), isto é, no percentual 

correspondente a 35 % (trinta e cinco por cento), como foi realizada na 

primeira nota emitida no dia 20 de agosto de 2015. Declara que a partir da 

nota fiscal emitida em 02/05/2018, referente à 5ª medição/parcela do 

pagamento da obra, a autoridade coatora passou a reter o tributo com 

base no valor total incluído a parcela referente aos materiais de 

construção, o que seria ilegítima a conduta, ante a falta de comunicação 

prévia da mudança de posicionamento da Administração Pública, como 

também, sobretudo, em dissonância com a regra do art. 7º, §2º, inciso I da 

Lei Complementar n. 116/2003 e também com o entendimento do Colendo 

Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Recurso 

Extraordinário n. 603.947/MG. Em razão disso, requereu a concessão de 

liminar a fim de que a autoridade coatora se abstenha de realizar a 

retenção, incidência ou lançamento do ISS sobre os percentuais das notas 

fiscais referente aos materiais de construção. Vieram os autos conclusos. 

É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. De proêmio, 

necessário evidenciar a premissa jurídica que rege a matéria. Nesse 

passo, enuncia o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal de 1988: 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao 

regulamentar aludido preceptivo, a Lei n. 12.016/2009 dispôs sobre a 

possibilidade de concessão liminar da tutela pretendida, exigindo em seu 

art. 7º, inc. III: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. Em relação ao primeiro requisito (“fundamento relevante”), 

denota-se que à tese esboçada pela impetrante, em sede de cognição 

sumária, encontra guarida na Lei Complementar n. 116/2003, bem como na 

decisão monocrática proferida pela Ministra Ellen Gracie no Recurso 

Extraordinário n. 603.497, submetido à repercussão geral, uma vez que há 

indicativos de que não está sendo realizada a retenção correta do tributo, 

que pode decorrer da forma dos cálculos ou outro motivo, que poderá ser 

explicado pela autoridade coatora e a pessoa jurídica impetrada após a 

angularização da relação processual. Nesta esteira, observa-se que nas 

notas fiscais apontadas (186, 188, 189, 190, 191), acostadas nos eventos 

n. 15038424 (páginas 05/09), a princípio, o cálculo do tributo (ISS) foi 

realizado corretamente, isto é, com incidência da alíquota de 4 % sobre os 

serviços executados, excluindo-se a base dos materiais de construção. 

Todavia, como se observa pelos extratos bancários apresentados, 

especificamente nos eventos n. 15038363 (páginas 02/13) e o cotejo com 

as notas fiscais encartadas, denota-se que o Município de Água Boa/MT 

teria procedido aos respectivos descontos e, em seguida, depositado na 

conta bancária da impetrante valores aparentemente inferiores ao que 

deveria ter sido creditado. Na nota fiscal n. 188 o montante que seria 

devido, com as respectivas retenções, seria o crédito líquido de R$ 

50.832,43 (cinquenta mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e três 

centavos). Entretanto, teria sido creditado na conta bancária da impetrante 

o valor de R$ 49.437,56 (quarenta e nove mil quatrocentos e trinta e sete 

reais e cinquenta e seis centavos). Em relação às notas n. 189, 190 e 191 

(id n. 15038424 – pág. 07/09), somadas, corresponderiam o valor líquido 

de R$ 36.945,79 (trinta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e 

setenta centavos). No entanto, pelo extrato acostado no evento n. 

15038424 (pág. 4) foi creditado o montante de R$ 35.931,99 (trinta e cinco 

mil novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos). No mesmo 

sentido, pela análise da nota fiscal n. 192 (pág. 15038424 – pág. 10), em 

tese, o valor devido, após as retenções, seria o montante de R$ 

317.156,21 (trezentos e dezessete mil cento e cinquenta e seis reais e 

vinte e um centavos). Conquanto, o crédito depositado foi de R$ 

314.645,75 (trezentos e quatorze mil seiscentos e quarenta e cinco reais 

e setenta e cinco centavos). Pelo que este Juízo pode constatar nessa 

fase embrionária, ao que tudo indica, denota-se que a autoridade coatora 

apenas teria tomado como base de cálculo os valores dos serviços 

executados, e não dos materiais empregados, quando calculou o 

percentual relativo às contribuições previdências. No tocante à retenção 

do ISS (4%), infere-se que aparentemente a impetrada teria somado os 

materiais empregados e os serviços executados, o que não coadunaria, a 

princípio, com a Lei Complementar n. 116/2003 e com o acórdão proferido 

pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n. 603.497/MG em 

repercussão geral. Assim, havendo elementos a indicar a relevância do 

fundamento, aliado ao fato de que a impetrante, em razão de contrato 

administrativo firmado, tem previsão para recebimento de outras 

prestações atinente ao serviço executado para a Administração Pública 

(15038617 – páginas n. 01/12), deve a liminar ser deferida a fim de que o 

impetrado obste de proceder ao cálculo da retenção do Imposto Sobre 

Serviço (ISS) utilizando-se como base de cálculos os materiais 

empregados. 1 – Diante do exposto, ante a demonstração do fundamento 

relevante e da possibilidade de ineficácia na medida, este Juízo DEFERE o 

pedido liminar formulado pelo impetrante a fim de que a impetrada 

abstenha-se calcular a retenção do Imposto Sobre Serviço (ISS) 

utilizando-se como base de cálculos os materiais empregados. 2 – 

NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada para prestar as informações que 

julgarem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, inclusive, acostando aos 

autos documentos necessários ao conhecimento da demanda. 3 – Com 

fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, DETERMINA-SE a 

citação do Município de Água Boa/MT para que, querendo, ingresse na 

presente demanda, podendo apresentar contestação no prazo de 10 

(dez) dias. 4 – Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as 

informações, ABRA-SE vista ao Ministério Público para manifestação em 

10 (dez) dias. 5 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para sentença. 

6 – CUMPRA-SE prioritariamente, (§ 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 01 de outubro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001244-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

ALJENA FRIES (EXEQUENTE)

MAURICIO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

ALBINO FRIES (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001244-71.2018.8.11.0021 DECISÃO Tratam-se os presentes 

autos de procedimento de liquidação e cumprimento de sentença exarada 

em ação civil pública em desfavor do Banco do Brasil S.A. Compulsando 

os autos, verifica-se que não houve o recolhimento de custas ou 

postulação pela concessão do benefício de justiça gratuita. É certo que a 

lei n.º 7.347, de 24 de Julho de 1.985 é clara ao aduzir que: Art. 18. Nas 

ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 

honorários de advogado, custas e despesas processuais. No entanto, tal 

determinação vale para a ação de conhecimento, na qual evidentemente 

impera o interesse coletivo ou individual homogêneo. No caso de 

liquidação ou execução de sentença proferida em ação civil pública, o 

interesse em litígio é puramente privado e disponível, de forma que é 

plenamente cabível o recolhimento de custas, conforme já decidido pelos 

tribunais pátrios: TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

00675809620138260000 SP 0067580-96.2013.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 23/05/2013 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Custas 

iniciais. Recolhimento devido. Instauração de novo contraditório. Decisão 

correta. RECURSO IMPROVIDO. Portanto, não sendo requerida a justiça 

gratuita, forçoso o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária 

na forma prevista pela CNGC. Nesse quadro, pode-se concluir que, sendo 

à execução de sentença emanada de outro juízo, aplicáveis os mesmos 

regramentos das execuções de título executivo judicial (item 6.7.4 da 

CNGCJ/MT) e, desse modo, as custas processuais e taxa judiciária devem 

ter como relação o montante do valor pleiteado na causa, e não o seu 

montante mínimo. A guia em questão pode ser obtida no próprio sítio do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link guias > distribuição 

> outros, com o preenchimento dos campos, inclusive a vara de origem. 

Forte em tais fundamentos, este Juízo DETERMINA sejam a liquidante 

intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher a taxa judiciária e as 

custas do processo, incluindo-se aí todas as despesas com sua 

tramitação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de setembro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001191-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES DE MORAIS (EXEQUENTE)

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO RODRIGUES SALAZAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001191-90.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EDUARDO 

LOPES DE MORAIS EXECUTADO: DARIO RODRIGUES SALAZAR 1. 

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido Liminar de 

Busca e Apreensão formulada por EDUARDO LOPES DE MORAIS, em 

desfavor de DARIO RODRIGUES SALAZAR, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Segundo consta, em 22.08.2016, o autor firmou 

contrato de compra e venda com o requerido de um veículo automotor 

(caminhão Basculante VW 23.250E, ano de fabricação/modelo 2005, Placa 

KZV 0988, Código Renavam 00867626178, de cor branca, chassi 

9BW2N82TX5R527198, moto SP0217536), pelo valor de R$ 119.500,00 

(cento e dezenove mil e quinhentos reais), a ser pago em 03 (três) vezes, 

por meio de cheques nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para 

05.09.2016; R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para 

22.10.2016; e R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para 

22.12.2016. Contudo, até o momento, alega que nenhuma das parcelas 

foram pagas, de modo que requer, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo. Com a inicial vieram documentos (ID 15013987). Os autos vieram 

conclusos. É o relato Decido. 2. O Novo Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015), inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988 denominada de 

Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias 

jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em tela, analisando o caso 

em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de 

natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em 

vista a ausência de demonstração de todos os requisitos normativos, 

especialmente o perigo de dano. Isso porque, conforme se verifica, o 

contrato de compra e venda do veículo foi firmado em 22.08.2016, onde 

restou pactuado que o pagamento seria efetuado em 03 (três) vezes, por 

meio de cheques pós-datados para 05.09.2016, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); 22.10.2016, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 

quinhentos reais); e 22.12.2016, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil 

e quinhentos reais) (documentos jungidos no ID 15014065). Com isso, 

embora a probabilidade do direito tenha restado demonstrada, não há que 

se falar em perigo de dano, em razão do grande lapso temporal existente 

entre a pactuação do contrato e consequente inadimplemento, até o 

momento, passados mais de 02 (dois) anos. Logo, a busca e apreensão 

do veículo não se mostra, a princípio, medida de urgência apta a ensejar o 

deferimento do pedido. 3. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no 

art. 300 do Código de Processo Civil. 4. CITE(M)-SE o(s) executado(s), 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida 

(art. 829, NCPC), acrescidos das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será 

reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) 

de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. 

Alternativamente, mediante o depósito de 30% do valor total executado, 

poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, 

ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Água Boa/MT, 25 de setembro 

de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito [1] Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000285-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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RICARDO ZANCANARO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE LIMA NIZER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILSON PADILHA NIJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1000285-37.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se a demanda de 

alvará judicial ajuizado por JACKELINE LIMA NIZER, visando, em síntese, a 

expedição de autorização para levantamento de numerários que se 

encontram depositado em conta vinculada ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) que era de titularidade do falecido Renilson 

Padilha Nijo. Com a exordial, trouxe documentos. A petição inicial foi 

despachada no dia 23/03/2017 (Id n. 5600714). Após a determinação 

consignada por este Juízo no despacho inicial, sobreveio informação da 

Caixa Econômica Federal acerca da existência de numerário em nome do 

falecido (Id n. 9187528). Os ascendentes, na qualidade de herdeiros, 

foram citados, porém, não se manifestaram acerca do pedido da herdeira 

(Id n. 14185790). Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decide-se. Procedimento em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Analisando a 

pretensão da requerente, este Juízo entende que merece acolhida sua 

pretensão. Os documentos acostados a exordial (Id n. 5583382) 

demonstram a existência de numerário depositado em conta vinculada ao 

FGTS inferior a 500 OTN. Ademais, não sendo indicados outros bens 

sujeitos a inventário, reputa-se que a requerente demonstrou os requisitos 

para o deferimento da medida, nos termo dos art. 1º e 2º, da Lei nº. 

6.858/80, que assim verbera: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Além disso, houve comprovação de que a requerente é a única 

dependente do falecido junto à Previdência Social (Id n. 5583382), tendo 

em vista a sua qualidade de convivente em regime de união estável, o que 

demonstra à sua legitimidade quanto ao pedido. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 1º da Lei n, 6.858/80, este Juízo JULGA PROCEDENTE 

o pedido formulado pelos requerentes, devendo ser expedido alvará em 

favor dela a fim de possibilitá-la a efetuar o levantamento de numerário 

existente na conta vinculada ao FGTS em nome do falecido Renilson 

Padilha Nijo, tendo em vista a demonstração de sua qualidade de 

dependente.. Sem incidência de custas e despesas processuais, tendo 

em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme o 

despacho inicial. Por derradeiro, JULGA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Tratando-se 

de demanda de jurisdição voluntária, inexistindo sucumbência, inaplicável 

a condenação em honorários sucumbenciais. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias mediante 

as cautelas de estilo. Água Boa/MT, 28 de setembro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDARI SILVA DE AQUINO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (REQUERIDO)

JOSE MARIA SCOTON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE MEINBERG 

CEROY PROCESSO n. 1001349-48.2018.8.11.0021 Valor da causa: 

$19,090.00 ESPÉCIE: [EMPREITADA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALDARI SILVA DE AQUINO 

Endereço: RUA 25 ESQUINA COM A AVENIDA TROPICAL, 888, GUARUJA, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 POLO PASSIVO: Nome: ROGERIO DE 

OLIVEIRA JUSTINO GERASSI Endereço: RUA 16, 2106, - DE 1722/1723 A 

2438/2439, JARDIM SÃO PAULO, RIO CLARO - SP - CEP: 13503-001 

Nome: JOSE MARIA SCOTON Endereço: RUA VIRGÍLIO DA SILVA 

FAGUNDES, 846, SANTA TEREZINHA, PIRACICABA - SP - CEP: 13411-083 

INTIMANDO(A): EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO, BEM COMO SEU 

CLINETE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) ACIMA 

QUALIFICADA(S) para comparecerem à audiência designada, conforme 

despacho vinculado e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/11/2018 Hora: 13:45 (MATO GROSSO) ADVERTÊNCIAS À(S) 

PARTE(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados. 2. A testemunha 

que, devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, 

sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência. 3. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas. 4. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ÁGUA BOA, 1 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LOPES BOLZAN (INTERESSADO)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/11/2018 às 16:30 horas 
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de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUZA JANTSCH (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. GUIMARAES LABRE - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/11/2018 às 14:15 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 às 16:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001249-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI (ADVOGADO(A))

ZOARTE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA JOSE GARCIA DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e 

seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/10/2018 Hora: 13:00 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001250-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO GALERA (REQUERENTE)

MAIANE DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e 

seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/10/2018 Hora: 13:15 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1032569 Nr: 3385-80.2018.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Correia do Nascimento, Jose Carlos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:OAB/MT 21.440

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

10 dias, apresente defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1032128 Nr: 3123-33.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6.883-A

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1032128 Nr: 3123-33.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6.883-A

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) da decisão de fls. 82, 

dispositivo abaixo transcrito.

Portanto, a prisão aqui decretada continua útil, não havendo possibilidade 

de substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no (art. 319, do 

Código de Processo Penal), razão pela qual indefiro o pedido de 

revogação e mantenho a prisão preventiva de REGINALDO JOSÉ DA 

COSTA, por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus 

sic stantibus, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101443 Nr: 3058-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilian Cardoso Machado - 

OAB:27878/GO

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente(m) memoriais finais.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69182 Nr: 374-17.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE FRANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 69182

Vistos.

 Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de referência 140.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 85423 Nr: 4259-05.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 85423

Vistos.

 Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de referência 04.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 85860 Nr: 4402-91.2017.811.0020

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVEIRA MARTINS NORONHA, 

JUNIOR SILVA SILVEIRA MARTINS, JOSÉ MARTINS FILHO, JOÃO BATISTA 

MARTINS, LUIZ SILVEIRA MARTINS, NEUSA MARTINS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 85860

Vistos.

 Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de referência 04.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80439 Nr: 1508-45.2017.811.0020

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE CARDOSO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DAS VITÓRIAS REINALDO 

ARAUJO - OAB:29.737/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 80439

Vistos, em correição.

Cuida-se de Medida Cautelar de Exibição de Documentos requerida por 

Silvane Cardoso Teixeira em face do Banco Sicred S.A, ambos 

devidamente qualificados.

 Intimado o Requerente para cumprir determinação judicial, a mesma 

permaneceu inerte, mesmo sendo regularmente intimada pessoalmente 

para tal finalidade (ref. 10).

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a análise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Constato que, a decisão que determinou o recolhimento das custas 

iniciais é datada de 21/03/2017 (ref. 05), regularmente publicada (ref. 09), 

porém, o Requerente não se manifestou (ref. 10).

 Assim, já ultrapassaram mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem 

qualquer comparecimento do Requerente nos autos, não cumpriu com os 

pressupostos necessários para o deslinde do feito, motivo pelo qual não 

se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do mesmo, 

conforme dispõe o § 3°, inciso IV, do artigo 485 do CPC, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

...

§3°. O Juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado.”

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015.

 Em havendo requerimento, defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64425 Nr: 1648-50.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDFDS, DBDM, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 64425

 Vistos.

DEFIRO o requerido pelo Parquet na referência 58, DEVENDO a Senhora 

Gestora requisitar dos Profissionais cadastrados nessa para providenciar 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Com o relatório, dê-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal; e na 

sequencia, intime-se o Requerido para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93129 Nr: 1301-12.2018.811.0020

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº 93129

Vistos.

ISABELLY VITORIA RODRIGUES MAIA, qualificada nos autos e 

devidamente representada por sua genitora, ingressou neste juízo com a 

presente ação requerendo a retificação de assentamento de seu registro 

de nascimento.

Argumenta que ao necessitar retirar a segunda via da certidão de 

nascimento, fora grafado errado o seu nome, ao invés de Isabelly, o 

correto, grafou-se Isabeli, e desta forma pleiteia retificação.

O Ministério Público manifestou-se favorável (ref. 11).

Analisando os autos, e os documentos nele contidos, verifico que o 

mesmo tem procedência, e em se tratando apenas de erro material, o que 

não exige uma maior formalidade, conheço o presente, o que faço nos 

termos do art. 111 da Lei nº 6.015/73, abaixo transcrito:

 “Art. 111. A correção de erros de grafia poderá ser processada no 

próprio cartório onde se encontrar o assentamento, mediante petição 

assinada pelo interessado, ou procurador, independentemente de 

pagamento de selos e taxas.”

Julga-se a presente questão pelo procedimento de jurisdição voluntária, e 

ainda, com base nos arts. 109 e 112 da Lei nº 6.015/1973, que autorizam 

a retificação ou complemento no Registro Civil.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos constam, DEFIRO o pedido da 

requerente, e determino que seja retificada a certidão de nascimento da 

mesma, fazendo constar de forma correta a grafia do nome da 

requerente, qual seja – Isabelly Vitória Rodrigues Maia.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil. Custas ex lege.

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, arquive-se.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67079 Nr: 2758-84.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Dionizio de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67073 Nr: 2756-17.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIL ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67050 Nr: 2736-26.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67058 Nr: 2743-18.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO BARBOSA DS JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67056 Nr: 2741-48.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67053 Nr: 2738-93.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 67036 Nr: 2731-04.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 2728-49.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 JL RESTAURANTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60391 Nr: 2788-56.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60387 Nr: 2784-19.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES GONZAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74727 Nr: 3238-28.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 3502-45.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75316 Nr: 3623-73.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, JERONIMO 

SAMITA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA APARECIDA CORREA OLAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88786 Nr: 5541-78.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Código n.° 88786

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Denunciado Weiner Macedo 

Oliveira, constato que não foram arguidas preliminares e/ou exceções, 

bem como, em análise, não encontram-se presentes nenhuma das 
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hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia nos 

termos em que apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03/12/2018, às 13h00min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a DPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia - MT, 14 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95137 Nr: 2036-45.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:314200, LETICIA FRANCISCA OLIVEIRA ANETZEDER - 

OAB:OAB/SP 247.103, MURILO GARCIA PORTO - OAB:OAB/SP 224.457

 Autos n. 2036-45.2018.811.0020 (cód. 95137).

Vistos.

1. INTIME-SE o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos moldes do art. 1.023, §2º, 

do Código de Processo Civil.

2. Após, CERTIFIQUE-SE o necessário e FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27038 Nr: 1439-91.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO SAMITA MAIA NETO, JOÃO 

BATISTA ZAIDEN MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Tamasauskas - 

OAB:173.163, Jerônimo Samita Waldschmidt Maia - OAB:14.555-MT, 

Marina Lopes Rossi - OAB:28265/DF, Paulo Cezar Rebuli - 

OAB:7565, Pierpaolo Cruz Bottini - OAB:163.657-SP, RODRIGO 

CAMPOS MORAES - OAB:11.355/MT

 80. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para CONDENAR os 

acusados JERÔNIMO SAMITA MAIA NETO e JOÃO BATISTA ZAIDEN 

MAIA, anteriormente qualificados nos autos, o primeiro nas penas do art. 

89 da Lei nº 8.666/93, e segundo nas penas do artigo 89, parágrafo único, 

do mesmo dispositivo legal. 96. Diante do exposto, JULGO extinta a 

punibilidade de JERÔNIMO SAMITA MAIA NETO e JOÃO BATISTA ZAIDEN 

MAIA, devidamente qualificados, em virtude da prescrição retroativa, 

fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal 

combinado com artigo 109, inciso IV, do Código Penal, ambos combinados 

com artigo 61 do Código de Processo Penal.VI – Das determinações 

finais.97. Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, 

deverão os réus arcar com as custas e despesas processuais.98. 

INTIMEM-SE os condenados, a defesa técnica e o MPE para conhecimento 

desta (art. 392 do CPP).99. COMUNIQUE-SE a condenação à Justiça 

Eleitoral para os efeitos do art. 15, III, da Constituição Federal, e ao Instituto 

Nacional de Identificação.100. OFICIEM-SE aos órgãos de política criminal, 

conforme CNGC/MT.101. Após concretizadas as medidas pertinentes às 

necessárias comunicações para que os sentenciados não sofram as 

consequências decorrentes do presente procedimento, observando o que 

preconiza o artigo 202 da Lei nº 7.210/1984 e a CNGC, ARQUIVE-SE, 

promovendo o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e 

baixas de estilo.Alto Araguaia/MT, 25 de setembro de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000397-72.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE (ADVOGADO(A))

EDMEIA MARIA HUGUENEY HIGINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO RIBEIRO DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 07/11/2018, às 16:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 1 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86418 Nr: 2216-73.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

Devidamente intimada nos temos do Provimento nº 68/CNJ, a requerida não 

manifestou (fls.203).

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada, 

observando as informações para transferência informada às folhas 195 e 

200.

 Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101376 Nr: 2477-67.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: APARECIDA DO ROSARIO DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a APARECIDA DO ROSARIO DO 

NASCIMENTO SILVA, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, bem como, ao pagamento de Auxílio-Doença devidos 

a partir da data do INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO apresentado em 

22/09/2014 (fls. 43), até a efetiva implantação da Aposentadoria por 

Invalidez, com juros e correção monetária com base no manual de cálculos 

da justiça federal.Oficie-se ao requerido, requisitando-se a implantação do 

benefício, consignando-se o prazo de 30 dias. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC.No que tange ao pagamento de custas, 

despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136203 Nr: 2271-48.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 19.362

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131613 Nr: 7452-64.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 74 da Lei 8.213/91 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, diante da comprovação dos requisitos para sua 

concessão e, de consequência, condeno o Requerido a pagar à 

requerente RAIMUNDA ILDA DA SILVA o benefício previdenciário de 

pensão por morte, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, bem como lhe efetue o pagamento das quantias correspondentes 

às parcelas em atraso, corrigidos nos termos do manual de cálculos da 

Justiça Federal.Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

requerimento administrativo ocorrido em 21/12/2016 (fls.39).Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de Recurso de 

Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o transcurso do prazo, 

com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o 

INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante 

o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136727 Nr: 2614-44.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CABESAS CABALLERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREIA BRAGA 

FILHO - OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos às folhas 47, 

revogo a nomeação do perito de folhas 44/46, e ante necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

VIVIANE IDALO ANDRADE – CRM: 6587-MT, com endereço no Consultório 

Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, 

para realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 14 de novembro de 2018, às 09h45min, no endereço supra. Fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.INTIME-SE 

a parte autora para querendo apresentar quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo 

INSS, no Ofício Circular nº 003/2013:(...)INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao exame 

pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais exames e/ou laudos 

atuais. APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA 

para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, das 

respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que se não apresentar 

contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c 

art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte requerente, BEM COMO 

PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL.Na sequencia, 

apresentada contestação pela requerida, havendo arguição de matéria 

preliminar, diga o autor, BEM COMO MANIFESTE SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136302 Nr: 2332-06.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos às folhas 50, 

revogo a nomeação do perito de folhas 47/49, e ante necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

VIVIANE IDALO ANDRADE – CRM: 6587-MT, com endereço no Consultório 

Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, 

para realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 14 de novembro de 2018, às 10h00min, no endereço supra. Fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 332 de 871



reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.INTIME-SE 

a parte autora para querendo apresentar quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo 

INSS, no Ofício Circular nº 003/2013:(...)INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao exame 

pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais exames e/ou laudos 

atuais. APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA 

para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, das 

respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que se não apresentar 

contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c 

art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte requerente, BEM COMO 

PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL.Na sequencia, 

apresentada contestação pela requerida, havendo arguição de matéria 

preliminar, diga o autor, BEM COMO MANIFESTE SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136502 Nr: 2471-55.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIA TEREZINHA CORDEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

I..N.S.S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1) Diante das informações contidas nos autos às folhas 34, 

revogo a nomeação do perito de folhas 32/33, e ante necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

VIVIANE IDALO ANDRADE – CRM: 6587-MT, com endereço no Consultório 

Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, 

para realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 14 de novembro de 2018, às 09h30min, no endereço supra. Fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014.Encaminhe ao perito os quesitos apresentados pela requerente às 

folhas 10.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados 

pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013:(...)INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao exame 

pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais exames e/ou laudos 

atuais. APÓS a juntada do laudo proceda a CITAÇÃO da parte REQUERIDA 

para utilizar-se, no prazo de 30 (trinta) dias e se assim desejar, das 

respostas cabíveis ao caso vertente, salientando que se não apresentar 

contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros (art. 285 c/c 

art. 319 do CPC) os fatos alegados pela parte requerente, BEM COMO 

PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL.Na sequencia, 

apresentada contestação pela requerida, havendo arguição de matéria 

preliminar, diga o autor, BEM COMO MANIFESTE SOBRE O LAUDO 

PERICIAL.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139954 Nr: 4536-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DO PRADO, CREUSA TEREZINHA 

DO PRADO SILVA, DEUSA DE FATIMA DO PRADO MARQUES, JOSE 

BENEDITO DO PRADO, MAURILIO LUZ DO PRADO, NEUZA APARECIDA DO 

PRADO, NUIZA NEIDE DO PRADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO JOSE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de autorização 

judicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, consistente na autorização da 

venda, a preço estipulado pelo mercado agropecuário, de 72 (setenta e 

dois) animais bovinos, pertencentes ao espólio de ADELINO JOSÉ DO 

PRAZO.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ.Transitada em julgado e 

expedido o alvará, estando tudo certificado nos autos, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas necessárias e as cautelas de praxe.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138992 Nr: 3903-12.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de autorização 

judicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, consistente na autorização de 

Transferência junto ao DETRAN do veículo PÁLIO ELX, Ano/Modelo 2004, 

cor: Vermelha, Placa KAF 0127, Chassi: 9BD17140742474768 para o 

nome da requerente MARIA ROSA SOUZA DA SILVA, com a emissão de 

novo CRV.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ.Transitada em julgado e 

expedido o alvará, estando tudo certificado nos autos, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas necessárias e as cautelas de praxe.Sem 

custas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 24 de 

setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142927 Nr: 6637-33.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDDS, ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INTIME-SE a exequente para emendar o presente pedido de 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando o rito 

que deverá ser adotado.No mais, PROCEDA-SE com alteração da natureza 

da ação da capa dos autos para cumprimento de sentença.Por fim, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à exequente, observando o art. 

98 e ss do CPC.Às providências. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres – (MT), 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139754 Nr: 4409-85.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a inicial com os requisitos preenchidos dos artigos 319 e 320, do 

CPC.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

Para justa e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual 

Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução 

amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 

Comarca, para designação de audiência de conciliação/mediação, 

conforme pauta do CEJUSC.

INTIME-SE a parte autora e CITE-SE o requerido, com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 333 de 871



ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inc. I do CPC).

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Com as comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato 

(art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, 

do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias.

Caso a audiência de mediação restar exitosa, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143315 Nr: 6913-64.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANSOIR ANTONIO COSTA, CIDSC, IESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

DO UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tramita-se a presente ação sob segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e 

com prioridade (art. 125, §1º, ECA).

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada, pois atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte autora não faça jus.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a Requerida e os 

menores, no prazo de 15 (quinze) dias, investigando-se os fatos narrados 

na inicial. DETERMINO ainda, a realização de estudo psicossocial com o 

autor, devendo ser expedida carta precatória para tal fim.

Por último, DETERMINO a realização de relatório pelo Conselho Tutelar do 

município, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser levantada a 

existência de alguma denúncia contra a Requerida e se seus filhos estão 

frequentando a escola.

Em seguida, com a juntada de documentos, DÊ-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de Busca e 

Apreensão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 01 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143214 Nr: 6840-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS, ODAVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença que fixa obrigação 

alimentar proposta por KAMILA CRISPIM SILVA, representado por sua 

genitora OTALINA DOS ANJOS VELASCO CRISPIM, em face de MIRALDO 

DOS SANTOS SILVA, todos qualificados nos autos.

Verifica-se que o presente cumprimento de sentença fora autuado e 

distribuído como autos próprios. Entretanto, dispõe o art. 531, §2º do CPC, 

que “o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença”.

Desta forma, em consulta ao sistema Apolo verifica-se o título executivo 

judicial que originou o presente cumprimento de sentença, fora constituído 

nos autos 496-18.2006.811.0008, código 23738.

Considerando o disposto no Código de Processo Civil, DETERMINO à 

secretaria que DESENTRANHE as folhas do presente feito devendo 

juntá-las nos autos de cód. 23738.

Por fim, procedam-se com as baixas necessárias do processo 

6840-92.2018.811.0008 - cód. 143214.

Após, cumprido todas as determinações acima, INTIME-SE o executado 

para que em 03 (três) dias efetue o pagamento das prestações 

alimentícias que se encontram em atraso, conforme tabela de cálculos de 

fls. 21 e 22, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de protesto e inscrição do nome no cadastro de proteção ao crédito, 

bem como a penhora dos bens, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º, do 

Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143213 Nr: 6839-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCADS, NCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença que Fixa Obrigação Alimentar 

proposta por NATHALIA CAROLLAINY ANUNCIAÇÃO DE SOUZA e 

NAHANY CAROLINY ANUNCIAÇÃO DE SOUZA em face de EDENILTON 

BATISTA DE SOUZA, todos qualificados nos autos, pelo rito da prisão 

cível.

Em que pese as exequentes manejarem Ação de Cumprimento de 

Sentença, verifica-se que a cópia da sentença colacionada nos autos não 

faz referencia a sentença que reconheceu o dever do requerido prestar 

alimentos em favor das exequentes.

Desta feita, INTIMEM-SE as exequentes, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, apresentando cópias do Título Executivo Judicial (art. 

515, CPC), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

CPC).

Com a emenda da inicial, ou decurso do prazo, conclusos.

Apense estes autos ao processo nº 6841-77.2018.811.0008, cód. 

143215.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143215 Nr: 6841-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCADS, NCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença que Fixa Obrigação Alimentar 

proposta por NATHALIA CAROLLAINY ANUNCIAÇÃO DE SOUZA e 

NAHANY CAROLINY ANUNCIAÇÃO DE SOUZA em face de EDENILTON 

BATISTA DE SOUZA, todos qualificados nos autos, pelo rito da 

expropriação.

Em que pese as exequentes manejarem Ação de Cumprimento de 

Sentença, verifica-se que a cópia da sentença colacionada nos autos não 

faz referencia a sentença que reconheceu o dever do requerido prestar 

alimentos em favor das exequentes.

Desta feita, INTIMEM-SE as exequentes, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, apresentando cópias do Título Executivo Judicial (art. 

515, CPC), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

CPC).

Com a emenda da inicial, ou decurso do prazo, conclusos.

Apense estes autos ao processo nº 6839-10.2018.811.0008, cód. 
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143213.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres - MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143216 Nr: 6842-62.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLS, MLS, IASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TESLEY THIAGO DE PAULA 

SILVEIRA - OAB:399229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: a última declaração de imposto de renda, cópia de 

seu contracheque, Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da 

Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da gratuidade da 

justiça. Poderá o autor ainda, caso compreenda pertinente, recolher as 

custas processuais referentes à propositura da presente demanda sem 

promover os esclarecimentos acima determinados. Constata-se ainda que 

a parte autora não colacionou nos autos cópias de documentos pessoais, 

cópia do comprovante de endereço e cópia atualizada e integral da sua 

certidão de nascimento. Assim, INTIME-SE, para que no mesmo prazo 

concedido, emende a inicial juntando documentos pessoais e comprovante 

de endereço em seu nome, sob pena de extinção (art. 321, parágrafo 

único). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de 

terceira pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de 

parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os 

documentos pertinentes.Após a emenda da inicial ou o transcurso do 

prazo, tornem-me os autos conclusos.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Barra do Bugres - MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127995 Nr: 5353-24.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIBEIRO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 24 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132097 Nr: 7744-49.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORASSIMO SANTANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita CONCEDO a tutela provisória de urgência, porque presentes 

os pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora, consoante já haver sido prolatada sentença 

reconhecendo o direito. Bem como o perigo de dano também se faz 

presente, considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que 

dispensa maiores comentários. OFICIE-SE, COM MÁXIMA URGÊNCIA, ao 

INSS para proceder com a implantação do benefício no prazo de 15 dias, 

sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao 

teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pelo prosseguimento do feito, CITE-SE 

a Autarquia ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 

(trinta) dias (artigos 355 e 183, do CPC), constando do mandado as 

advertências de que não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, do CPC). Havendo na contestação alegação de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 350, do CPC), INTIME-SE 

a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos 

para deliberação. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra 

do Bugres - MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80912 Nr: 2554-81.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FRUTUOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116272 Nr: 5561-42.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. A parte executada devidamente intimada para efetuar o pagamento da 

dívida, não se manifestou nos autos.

2. Diante disso, a parte exequente pleiteou requerendo a penhora online 

do crédito.

3. O artigo 835 do Novo Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução.

4. O artigo 854, do Novo Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução.

 5. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 6. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora 

e depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal.

7. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 
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ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

8. Intime-se.

 9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 113842 Nr: 3998-13.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, NEUZA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 31 de Outubro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138531 Nr: 3664-08.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JAILTON DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA EDUKA LTDA - ME, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO - DETRAN 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Novembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142292 Nr: 6273-61.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FREBONIO DA SILVA, DANIELLY CARDOSO 

DA SILVA, FFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE BRITO, EDILEUSA FRUTO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 07 de Março de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133254 Nr: 473-52.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISON CESAR DA SILVA SANTOS, GEDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRLENE IZABETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Dezembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43475 Nr: 3496-21.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 87, visto que se trata de mera reiteração de 

pedido já indeferido pelo juízo, consoante decisão de fls. 85.

 Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer 

o que entender de direito sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49878 Nr: 1247-29.2011.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A EDNO CAMPOS DA ROCHA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 76/76-v°, haja vista que é de competência das 

partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e 

aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos endereços 

atualizado da parte requerida ou requeira citação por edital sob pena de 

extinção do feito.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 20 

(vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal.

 Em caso de inércia, nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso como curador especial da parte requerida, devendo ser intimado 

para seu mister.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86374 Nr: 2171-69.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FRANZ JUNIOR ME, ELVIO FRANZ 
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JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da o extrato bacenjud retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 45990 Nr: 2158-75.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMFDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: emanoel gomes de sousa - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85715 Nr: 1520-37.2013.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY BEZERRA DA SILVA ME, Jorcely 

Paula, WESLEY BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLEY BEZERRA DA SILVA ME, CNPJ: 

32995755000160, atualmente em local incerto e não sabido JORCELY 

PAULA, Cpf: 68701713604, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido WESLEY BEZERRA DA SILVA, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 10.717,06 (Dez mil e 

setecentos e dezessete reais e seis centavos) especificado na petição 

inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação monitória movida em face dos 

requeridos já qualificados, pela razão da emissão da Cédula de Crédito 

Bancário- Abertura de Limite de Crédito Rotativo nº B20730509-7, 

liberando ao requerido um limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais), porém o 

requerido não adimpliu com as obrigações pactuadas, gerando um crédito 

em favor da Instituição financeira na importância de R$10.717,06 (dez mil, 

stecentos e dezessete reais e seis centavos). Portando requer, a parte 

autora, que seja adimplida na totalidade a dívida com valor atualizado.

Despacho/Decisão: Visto em correição, Defiro o pedido de fls.80/82, posto 

que determino a citação da parte requeridapor edital pelo prazo de 30 

(trinta dias), nos termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, 

em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo 

da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo ser 

intimado para seu mister.Cumprida as determinações supramencionadas, 

intime-se a parte requerente para manifestar o que entender de direito, no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Paulo Alves da 

Silva Júnior, digitei.

Barra do Bugres, 21 de setembro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88417 Nr: 4179-19.2013.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassão Jure Ferreira Sales - 

OAB:MT. 9372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Vistos...

1. Trata-se de Medida Cautelar de Guarda e Posse Provisória ajuizada por 

Altair Della Justina em favor de Victoria de Abreu Della Justina e Jhulyano 

Alberto de Abreu Della Justina em face de Elizabete Lopes Abreu (todos 

qualificados).

2. Conforme certidão de fls. 85, a requerente fora devidamente intimada 

via DJE n° 10249, para manifestar-se, contudo, deixou transcorrer in albis, 

o prazo sem manifestação, consoante se depreende da certidão de 

acostada às fls. 88.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, a requerente não manifestou seu 

interesse em prosseguir com o feito, deixando de impulsionar os autos em 

seus ulteriores termos como determinado por este Juízo, fato que impõe a 

extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual 

Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 7. Custas pendentes, se houver, ao requerente.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121231 Nr: 1543-41.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. A autora formula pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez na qualidade de segurado especial. O beneficio de 

aposentadoria por invalidez está previsto na Lei 8.213/91, no artigo 42 e 

seguintes. Da leitura dos dispositivos legais vigentes na época do pleito, 

tem-se que a aposentadoria por invalidez consiste em benefício concedido 

ao segurado que estiver incapacitado (e insuscetível de reabilitação) para 

o exercício de atividade que lhe garantia a subsistência. No tocante à 

concessão da aposentadoria por invalidez exige-se que a incapacidade 

tenha contornos de definitiva. Na prática, embora o segurado possa deixar 

de estar incapacitado ou mesmo ser reabilitado para o desempenho de 

outra atividade, e, portanto, deixar de ter direito ao benefício de 
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aposentadoria por invalidez, poucas vezes isto acontece. Caso a 

incapacidade seja apenas temporária, com perspectiva de retorno ao 

trabalho após o tratamento adequado, será devido o auxílio doença. 

Ademais, é fundamental que, para concessão do benefício pleiteado, haja 

prova material do trabalho rural acompanhada de prova testemunhal. 

Ocorre que a parte autora não compareceu na presente audiência, 

oportunidade em que seria produzida prova a fim de complementar a prova 

material da atividade rural. Resta, portanto, PRECLUSA a oportunidade 

para acréscimo de provas orais. Sendo assim, não havendo prova 

testemunhal, capaz de compor produção probatória robusta e convincente 

em relação ao início de prova material, inviável a concessão do benefício 

pleiteado. Portanto, entendo que não está comprovada nos autos atividade 

rural da parte autora por tempo suficiente para a concessão da do 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, devendo ser observado o parágrafo 3º., do 

art. 98 do CPC. Sentença publicada em audiência. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120667 Nr: 1224-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOADIR ROSÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. O autor formula pedido de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez na qualidade de segurado especial. O beneficio de 

aposentadoria por invalidez está previsto na Lei 8.213/91, no artigo 42 e 

seguintes. Da leitura dos dispositivos legais vigentes na época do pleito, 

tem-se que a aposentadoria por invalidez consiste em benefício concedido 

ao segurado que estiver incapacitado (e insuscetível de reabilitação) para 

o exercício de atividade que lhe garantia a subsistência. No tocante à 

concessão da aposentadoria por invalidez exige-se que a incapacidade 

tenha contornos de definitiva. Na prática, embora o segurado possa deixar 

de estar incapacitado ou mesmo ser reabilitado para o desempenho de 

outra atividade, e, portanto, deixar de ter direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, poucas vezes isto acontece. Caso a 

incapacidade seja apenas temporária, com perspectiva de retorno ao 

trabalho após o tratamento adequado, será devido o auxílio doença. 

Ademais, é fundamental que, para concessão do benefício pleiteado, haja 

prova material do trabalho rural acompanhada de prova testemunhal. 

Ocorre que a parte autora não compareceu na presente audiência, 

oportunidade em que seria produzida prova a fim de complementar a prova 

material da atividade rural. Resta, portanto, PRECLUSA a oportunidade 

para acréscimo de provas orais. Sendo assim, não havendo prova 

testemunhal, capaz de compor produção probatória robusta e convincente 

em relação ao início de prova material, inviável a concessão do benefício 

pleiteado. Portanto, entendo que não está comprovada nos autos atividade 

rural da parte autora por tempo suficiente para a concessão da do 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, devendo ser observado o parágrafo 3º., do 

art. 98 do CPC. Sentença publicada em audiência. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47201 Nr: 3367-79.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92529 Nr: 2540-29.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, JULIANO ALBERT SCHMIDT - OAB:MT/16.111, KARINA 

OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - OAB:MT/8567-B

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Intimação do Advogado SAULO ALMEIDA ALVES - OAB: 13615 para 

apresentar Alegações Finais por MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 122835 Nr: 2515-11.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Intimação do Advogado GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - OAB:13599 para 

manifestar-se na fase do Art. 422 do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000297-27.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TACIO ALVES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora , 

para no prazo de 05(cinco) dias , informar se houve o pagamento por 

parte do requerido. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santanna-Gestora Judiciária 
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Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000693-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª) JUIZ(A) DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000693-33.2018.8.11.0008 Valor da causa: $25,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ Endereço: JOSINO PRADO, 768, JARDIM 

ELITE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

NAÇÕES UNIDAS, 12901, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901, 

BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-910 INTIMANDO(A): 

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ, Avenida Josino Prado, 769, Bairro Jardim 

Elite, Barra do Bugres/MT, CEP: 78390-000. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) ACIMA QUALIFICADA(S) para 

comparecerem à audiência designada, conforme despacho vinculado e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/11/2018 Hora: 13:20 

ADVERTÊNCIAS À(S) PARTE(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados. 2. A 

testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência 

sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento, sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência. 

3. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 1 de 

outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Substituta Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000624-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA (ADVOGADO(A))

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

SANDRA JANE SCOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora , 

para no prazo de 05(cinco) dias , informar se houve o pagamento por 

parte do requerido. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santanna-Gestora Judiciária 

Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRSOM LEMES DE SALES (REQUERENTE)

Roney Marcos Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, para 

no prazo legal apresentar as contrarrazões. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santanna-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000655-21.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE CITAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Substituto SILVIO MENDONÇA 

R I B E I R O  F I L H O  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000655-21.2018.8.11.0008; Valor causa: $10,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PAULO CESAR MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO 

DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) ESTADO DE MATO GROSSO ,NA PESSOA DE SEU 

PROCURADOR CHEFE Nome: PAULO CESAR MARQUES Endereço: Av. 

Mato grosso CEntro Loja a economica, Av. Mato grosso Centro Loja a 

economica, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 Nome: ESTADO DO 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MUNICÍPIO DE NOVA 

OLÍMPIA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO(A) REQUERIDO(A) em conformidade com o despacho abaixo transcrito 

e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, para responder à ação, caso queira, no 

prazo indicado consoante consta do campo “advertências”. Objeto: o 

presente expediente tem por finalidade ,citação de Vossa Senhoria para 

apresentar contestação no prazo de 30(trinta) dias Despacho/Decisão: 

Ante o exposto, à vista da ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela, 

vez que se trata de providência excepcional, que não é o caso dos 

autos.Determino, todavia, o encaminhamento do paciente ao Centro de 

Atenção Psicossocial - CAPS - de Nova Olímpia/MT, para maiores 

avaliações e análise do tratamento adequado ao caso respectivo, 

conforme orientação do Núcleo de Apoio Técnico - NAT.Cite-se e 

intimem-se os requeridos para contestarem a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo prazo, 

trazerem aos autos documentos de que disponham para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Após, intime-se o 

autor para, querendo, apresente impugnação. Às providências.Intimem-se 

e cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de VINTE 

DIAS dias, contados da data da juntada deste mandado aos autos. Esse 

prazo será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 229 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela 
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Defensoria Pública, e contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 180 do CPC). 2. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo em relação a 

direitos indisponíveis. Peças que acompanham o presente Mandado: 

XXXXXXX. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES, 1 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-48.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (ADVOGADO(A))

ANTONIA EROTILDES DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de ação previdenciária de restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de evidência que Antônia 

Erotildes Dias dos Santos move em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS. É o relato. DECIDO. Almeja a requerente a concessão de 

tutela antecipada de seu pedido para ser agraciado com o 

restabelecimento do auxilio doença ao argumento de que se encontra 

impossibilitado de laborar. Contudo, analisando os autos observo que não 

existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da incapacidade laborativa, 

não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do 

direito e o perigo de dano (art. 300 do NCPC). Ademais, não consta dos 

autos a perícia elaborada pela Autarquia demandada em sede 

administrativa, havendo apenas a comprovação do indeferimento do 

requerimento administrativo (f. 12v). No caso em apreciação, trata-se de 

benefício que tem caráter alimentar, portanto, irreversível. De modo que, 

se posteriormente por meio de dilação probatória for comprovado que a 

autora não faz jus ao benefício em questão, sairá a União com o prejuízo 

irrecuperável. De mais a mais, em demandas como essas, as provas 

colacionadas devem ser o suficiente a calcar o Julgador de que não será 

tal tutela irreversível, o que não é o caso, pois, para aferir se o autor tem o 

direito que alega, provas deverão ser colhidas. Dessa forma, INDEFIRO a 

tutela antecipada, destacando, entrementes, que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Conforme dispõe o artigo 1º da 

Resolução nº 541 de 18 de janeiro de 2007, editada pelo Conselho da 

Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito 

da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observado os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II da referida resolução. 

Pois bem, verifico que a tabela II estabelece como valor mínimo R$ 50,00 

(cinquenta reais) e máximo R$ 200,00 (duzentos reais) para honorários 

periciais, e considerando a natureza da demanda, bem como a 

complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais) guarda proporção ao 

trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. Com efeito, nomeio como 

perito o Dr. André Luciano de Meira Martins, bem como fixo os honorários 

periciais em R$ 200,00 reais, advertindo que o laudo pericial deverá ser 

entregue no prazo máximo de 30 dias, ressalvando que o pagamento dos 

honorários será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, caso seja 

necessário, consoante dispõe o artigo 3º da Resolução nº 541/2007 da 

CJF. Consigno que a perícia se realizará no dia 22 de outubro de 2.018, às 

16 horas, no seguinte endereço: Avenida Brasil, n.º 1560, em frente a 

Câmara Municipal – Leon Medicina do Trabalho. Concluída a perícia, 

encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 541/2007 da CJF 

prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, 

acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação de 

pagamento, informando o nome da comarca e todos os dados necessários 

para a efetivação do pagamento, discriminando ainda o tipo da perícia (art. 

4º, da Resolução nº 541/2007). Estabeleço como quesitos do Juízo: (a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? (b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? (c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. (d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? (e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? (f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? (g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? (h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde 

quando exerce essa atividade? (i) A incapacidade, se existente, é para 

qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte 

autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? (j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? (k) A 

deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em 

sua vida? Que tipos de limitações? (l) Existe tratamento para o mal da 

parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? (m) O 

tratamento traz efeitos colaterais? Quais? (n) Esses efeitos colaterais 

impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal? INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 5 (cinco) dias. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos 

formulados nos autos, juntamente com cópias da petição inicial e os 

quesitos do ofício n. 003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT. Outrossim, 

levando em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de 

perícias médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo 

de noventa (90) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a 

partir da intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo. Com a 

manifestação das partes, REQUISITE-SE pagamento, conforme o “ANEXO 

I” da Resolução n. 541/2007 da CJF (artigos 3º e 4º da Resolução nº 541). 

Após, levando em consideração que no caso dos autos não se admite a 

autocomposição (CPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, por carta precatória, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Com a chegada da contestação, INTIME-SE o 

autor para apresentação de impugnação. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita, podendo ser revogado a qualquer tempo, verificado as hipóteses 

legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 24/09/2018. Pedro Davi Benetti Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000661-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DE SENA (REQUERENTE)

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000661-96.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LAURA PEREIRA DE SENA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Apense-se a Ação 

Cautelar correlata. 2. DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita 

nos moldes do art.98 do CPC. 3. DESIGNO a audiência de conciliação para 

o dia 24 de outubro de 2018, às 13h00min, a se realizar no CEJUSC. 4. 

CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 5. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). 6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 

334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, 
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presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 344). 7. Intimem-se. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de setembro de 2018. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000661-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DE SENA (REQUERENTE)

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000661-96.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LAURA PEREIRA DE SENA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Apense-se a Ação 

Cautelar correlata. 2. DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita 

nos moldes do art.98 do CPC. 3. DESIGNO a audiência de conciliação para 

o dia 24 de outubro de 2018, às 13h00min, a se realizar no CEJUSC. 4. 

CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 5. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). 6. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 

334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 344). 7. Intimem-se. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de setembro de 2018. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000550-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON BALTAR SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO INDUSVAL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS OTTONI PRADO (REQUERIDO)

VERTENTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CATIA BOENIG BOGER PRADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000550-15.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO INDUSVAL SA 

REQUERIDO: RUI CARLOS OTTONI PRADO, CATIA BOENIG BOGER 

PRADO, VERTENTE AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Manifestem-se as partes em 05 dias acerca das certidões dos oficiais de 

justiça encartada aos autos, bem como oficie-se o juízo deprecante 

solicitando informações acerca do possível acordo entabulado entre as 

partes, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias ao 

cumprimento integral da presente missiva. Não havendo manifestações, 

certifique-se e cumpra-se o necessário com as cautelas de estilo em 

consonância com o previsto na CNGC no que tange à comunicação do 

juízo deprecante e baixa dos autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de 

setembro de 2018. PADRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000490-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. S. (AUTOR(A))

L. B. D. S. (AUTOR(A))

E. B. D. S. (AUTOR(A))

L. G. D. S. S. (AUTOR(A))

M. R. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000490-42.2018.8.11.0050. AUTOR(A): SARA BONFIM DA SILVA, 

EDUARDO BONFIM DA SILVA, LEONARDO BONFIM DA SILVA, LUCIANA 

GOMES DA SILVA SOUZA RÉU: JEREMIAS BONFIM DA SILVA Vistos, etc. 

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

indicar seu endereço atualizado, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III, §1º do CPC, diante da impossibilidade de contato 

pessoal com a requerente. 3. Ausente a manifestação, certifique-se. 4. 

Após, façam os autos conclusos. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de setembro de 2018. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92069 Nr: 3017-18.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUREDI FUMAGALLI DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS, 

FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se ação de cobrança em que o exequente foi intimado para 

recolher as custas processuais

 2. Intimado para promover o recolhimento das custas, o autor permaneceu 

inerte.

3. É dever das partes promover as diligências que lhe competir para o 

regular prosseguimento do feito.

O artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por sua vez, dispõe o item 2.14.2.1 da CNGC:

2.14.2.1 – Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição.

4. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem resolução do 

mérito

5. P.I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94165 Nr: 4279-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PERÚCIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B

 Vistos.1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls. 42/47), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão 

na fase eminentemente probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de 

absolvição sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, 

conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07/11/2018, às 16h30min 

(horário de Cuiabá/MT).3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 
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previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe 

de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 

6[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88816 Nr: 1130-96.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo Bradesco 

Financiamentos em face de Eliel da Silva Souza, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

2. No transcorrer do processo, o exequente peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 24

 3. Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido ação, sem 

conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

4. Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

exequente às f. 24 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente.

 5. P.R.I.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário

7. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33390 Nr: 154-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33390

DESPACHO

Vistos

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEN-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96410 Nr: 341-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FRANCO PEDERIVA, RITA DE CÁSSIA TESTA 

PEDERIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DE ASSIS POQUIVIQUI, VANIA 

REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96410

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. CLÁUDIO FRANCO PEDERIVA e GONÇALO DE ASSIS POQUIVIQUI. 

postulam a homologação de acordo nos presentes autos (fls.63).

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 63, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 412 Nr: 282-42.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAGRAN DOURADOS PRODUTOS AGRO 

INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. ALBERT - ME - BORRACHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls.107/109, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art.924, II do 

CPC.7.No que tange ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento 

integral do acordo entabulado, anoto que a sentença homologatória de 

acordo constitui título executivo judicial8.Assim, ainda que o acordo ora 

homologado fixe o adimplemento de prestações periódicas, eventual 

descumprimento do pactuado ensejará sua execução, não cabendo a 

retomada do curso processual na fase em que se encontrava antes da 

homologação9.Portanto, com fundamento no princípio da duração razoável 

do processo, a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da secretaria 

do juízo, INDEFIRO o pedido devendo, os autos, serem remetidos ao 

arquivo, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento para eventual 

processamento da execução10.P. I.C.11.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66108 Nr: 207-75.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI LOPES ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - 

OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:PROC. FEDERAL

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução proposto pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS sustentando, em síntese, o excesso na 

execução em virtude da adoção de índices equivocados de correção 

monetária, bem como do equívoco quanto à data final para cálculo do 

débito retroativo, além da inclusão indevida do 13º salário do último ano 

supostamente pago administrativamente e data de implantação do 

benefício.

2. Devidamente intimada, a embargada apresentou impugnação, 

rechaçando in totum os argumentos do embargante.

3. Realizado o cálculo judicial, a embargante discordou.

4. Os autos vieram conclusos.

5. É o ligeiro relatório.

6. Fundamento e decido.

 7. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira 

do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a oitiva 

de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as 

provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

8. Da leitura da peça inicial, verifica-se que o embargante pretende 

desconstituir o título executivo ao argumento de excesso na execução 

pela aplicação de índices equivocados de correção monetária, data final 

do cálculo retroativo e inclusão indevida do 13º salário do ano de 2015.

9. De fato, os embargos merecem parcial acolhimento.

10. Conforme consta na sentença proferida às fls.62/67, o embargante foi 

condenado ao pagamento do benefício a partir da citação, ou seja, 

17.02.2014 (fl.18-v), enquanto o cálculo apresentado pelo embargado tem 

como data base o dia 05.03.2014 (fl.133).

 11. Quanto à data final, verifica-se pelos documentos apresentados pela 

embargante e não contraditados pelo embargado, que o benefício foi 

efetivamente implantado em 29.01.2015, devendo ser considerado para 

fins de cálculo das parcelas vencidas o período compreendido entre 

17.02.2014 à 28.01.2015.

12. No que tange ao 13º salário referente ao ano de 2015, conforme folha 

de créditos apresentada pelo próprio embargante, constato que não há 

indicação de pagamento do referido salário, (fl.84), uma vez que após a 

parcela 12/2015 já se inicia a 01/2016, inexistindo apontamento quanto à 

parcela 13/2015.

13. Por fim, acerca dos índices de correção monetária, entendo que tais 

devem corresponder àqueles fixados em sentença, posto que a decisão já 

transitou em julgado não cabendo, no presente momento, qualquer 

discussão sobre seus termos.

14. Dessa forma, tendo o embargado/exequente utilizado dos índices 

dispostos na sentença, não há que se falar em excesso na execução por 

tal motivo.

15. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço 

para acolher em parte os embargos propostos contra a execução 

promovida por GENI LOPES ALVES reconhecendo o excesso na 

execução nos moldes acima delineados.

16. Fixo os honorários de sucumbência em favor do procurador do INSS 

em 20% do valor da condenação nos termos do art.85, §3º, do CPC, 

ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, VI do CPC, uma 

vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

17. Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.

18. P.I.C.

19. Transitada em julgado a presente sentença, manifestem-se às partes 

quanto ao prosseguimento da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24750 Nr: 1387-73.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.R.R. NAKAMURA DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERTON VARGAS GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Considerando o decurso de aproximadamente 10 (dez) meses sem que 

haja qualquer manifestação do exequente a fim de regularizar a 

substituição processual, bem como a notícia de que a proprietária da 

empresa credora faleceu há mais de um ano, INTIME-SE o patrono do 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71218 Nr: 4181-23.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE TOMIKO NAKAMURA, ADAYR KENKITI 

NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71218

DECISÃO

Vistos,

1. As fls. 49/50, manifesta-se o exequente pela pesquisa online via 

RENAJUD para localização de veículos de propriedade do executado.

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de arquivamento.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64270 Nr: 2304-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA CRISTINA GNOATTO, HÉLIO MACHADO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64270

DECISÃO

Vistos

 1. Manifesta-se o autor pela citação por edital do requerido.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houveram duas 

tentativas de citação da parte adversa.

4. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 
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anteriores à excepcional via editalícia.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 46/50

6. Intime-se o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72972 Nr: 926-23.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO AMARAMBI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97530 Nr: 941-84.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL THOMAS DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RENAULT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:23.855/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO CANCIO PELUSO - 

OAB:32.521/OAB/PR

 Código 97530

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Designo a audiência de conciliação para o dia 21 de Novembro de 2018, 

às 16h30min, a realizar-se no CEJUSC.

2. Intime-se.

3. Notifique-se a IRMP e a DPE.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99132 Nr: 1629-46.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 19 de setembro de 2018, às 18h20min.

Autos n°: 99132

PRESENTES: O Juiz de Direito, o membro do Ministério Público, o Advogado 

nomeado para o ato, o réu e as testemunhas Gerson Evangelista Machado 

e Arlan Soares Rondon.

AUSENTES: A vítima Alessandra Aparecida Nolaski.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas. Inquiridas as testemunhas Gerson 

Evangelista Machado e Arlan Soares Rondon e interrogado o réu Roberto 

Rodrigo Nolaski, conforme CD anexo.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte: “VISTOS 

ETC..... Nomeio exclusivamente para o ato o douto advogado, Dr. João 

Carlos G. Junior, a fim de representar o réu no presente ato fixando o 

valor de 1URH que deverão ser pagos pelo Estado. Considerando a 

ausência da vítima Alessandra Aparecida Nolaski mesmo devidamente 

intimada redesigno a audiência para o dia 03 de outubro de 2018, às 

12h55min para oitiva da vítima, devendo ser conduzida coercitivamente. 

Solicite-se a devolução da carta precatória de f. 77, devidamente cumprida 

e informações. Intime-se. Requisite-se. Saem os presentes intimados. 

Expeça-se o necessário” NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Lais Liane Resende

Promotora de Justiça

João Carlos G. Junior

Advogado nomeado para o ato

Roberto Rodrigo Nolaski

Réu

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1784 Nr: 1648-19.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARCIO BRIZOLA, CLAUDIO SERGIO 

TEDESCHI, CLOVIS SOUZA COELHO, EMILSE APARECIDA FERNANDES 

COELHO, ANTONIO ARANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILTON DO PRADO 

GUNTHEN, para devolução dos autos nº 1648-19.1999.811.0050, 

Protocolo 1784, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2152 Nr: 2007-66.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SALETE BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILTON DO PRADO 

GUNTHEN, para devolução dos autos nº 2007-66.1999.811.0050, 

Protocolo 2152, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97530 Nr: 941-84.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL THOMAS DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RENAULT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:23.855/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO CANCIO PELUSO - 

OAB:32.521/OAB/PR

 Código nº 97530

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).
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4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103644 Nr: 3636-11.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVAN SILVA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de missiva com a finalidade de efetivar o cumprimento do alvará 

de soltura do réu Josivan Silva do Carmo, já qualificado nos autos, 

determinado pelo Juízo Deprecante da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, cujos requisitos legais restam preenchidos para seu 

cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, ressaltando 

que o(s) réu(s) deverá(ão) ser posto(s) em liberdade se por outro motivo 

não tiver(em) que permanecer(em) preso(s).

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

GUILHERME ISAAC SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000017-56.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 01 de Outubro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

PETRUCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000415-03.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 01 de Outubro de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Sentença

Autos 00509-62.2018.8.11.0051 - Código: 140298.

Vistos.

Trata-se de suscitação de dúvida ofertada pelo Senhor Osvaldo 

Fernandes, Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca, sob a alegação 

de que o Banco do ABC Brasil S.A apresentou requerimento para 

averbação do Termo de Acordo de Dispensa dos Leilões Previstos no art. 

27, da Lei 9.514/97, celebrado entre o referido Banco e o Senhor José 

Pupin e sua esposa, Vera Lúcia Camargo Pupin, sobre a matrícula 7.084, 

haja vista que o Titular da Serventia entendeu que a dispensa dos leilões, 

conforme pleiteado, fere o disposto no art. 24, VII, da Lei 9.514/97.

Notificada pela Serventia, sobreveio a impugnação firmada pela Instituição 

Financeira, que inicialmente requereu que fosse determinada a averbação 

da dispensa de leilões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela solicitação de 

informações ao Juízo da Recuperação Judicial, no intuito de que informe 

se o bem em questão está tutelado na recuperação judicial e, caso 

positivo, desde já manifestou pela manutenção do posicionamento do 

Oficial de Registro, mantendo-se o óbice.

Houve a juntada de documentos advindos da Recuperação Judicial 

processada na 1ª Vara desta Comarca.

Por derradeiro, o Banco ABC Brasil S.A apresentou novo petitório, por 

meio do qual aponta que o termo de dispensa de leilões objeto deste feito 

foi resolvido de pleno direito, motivo pelo qual pondera pela extinção do 

feito, sem julgamento do mérito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Ante todo o exposto, considerando que o interessado na averbação da 

dispensa de leilões pleiteada junto ao Registrador de Imóveis desta 

Comarca, não se opõe a realização dos leilões previstos nos art. 27, da 

Lei 9.514/97, de modo que não haverá providência a ser adotada pela 

serventia extrajudicial, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Campo Verde, 10 de setembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001707-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERENTE)

ALINE DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao r. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL expedido 

com cumpre-se do MM. Juiz de Direito desta Comarca de Campo Verde-MT 

que dirigi a ZONA RURAL na Fazenda Talismã I,II,III outrora denominada 

Ângela Augusta I,II,III perto da cidade de Primavera/MT, Campo Verde,MT e 

lá estando juntamente como colega Marciley e a advogada da parte a 

DrªAline de Oliveira Teles, OAB/MT 16154, encontramos apenas o 

empregado da Fazenda o senhor Diego Moraes Silva que informou que o 

senhor Bruno Vinicius dos Santos não estava, fazia uns quinze dias que 

ele apareceu na fazenda e estaria na cidade de Goianésia/GO e 

indagamos sobre a soja e o empregado disse que foi colhido em Maio/2018 

e o senhor Bruno estaria arrendando a Fazenda para outra pessoa e 

verificamos no local que não tinha mais soja para ser colhida e nem na 

fazenda havia mais o produto descrito no mandado. ASSIM APESAR DE 

TODO O ESFORÇO NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER O ARRESTO DAS 

7.550 SACAS DE 60KG DE SOJA COMERCIAL DESCRITO NO MANDADO. 

O referido é verdade e dou fé. /MT, 21 de setembro de 2018. ELEEZER 

CORREA DE ARRUDA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001647-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C.S AGRONEGOCIO LTDA (EXECUTADO)

CLOVES CONCEICAO SILVA (EXECUTADO)

EMILLY BORGES CONCEICAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO PROCESSO n. 

1001647-47.2018.8.11.0051 Valor da causa: $259,520.61 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT Endereço: RUA PIRACICABA, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: C.C.S 

AGRONEGOCIO LTDA Endereço: RUA BELÉM, CENTRO, CAMPO VERDE - 

MT - CEP: 78840-000 Nome: CLOVES CONCEICAO SILVA Endereço: RUA 

MACEIÓ, CENTRO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: EMILLY 

BORGES CONCEICAO Endereço: RUA MACEIÓ, CENTRO, CAMPO VERDE - 

MT - CEP: 78840-000 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento, tendo em vista que a 

diligência deve ser efetuada em zona rural. CAMPO VERDE, 1 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117735 Nr: 8-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 5 dias, manifestar-se solicitando o que 

entender de direito para o devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32793 Nr: 2911-97.2010.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75066 Nr: 59-95.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G5 Vidraçaria Ltda - Me, Giovano Soares de 

Lima, Giovane Echert Soares de Lima, Erica Neusa Fensterseifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1098 Nr: 219-14.1999.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nael de Moura Borges, Auriana Mundim Borges, Banco 

do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardelino Bettiato, Odonelso Bettiato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednelson Zuliani Bello - 

OAB:2.532-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu Rivair Pereira Silva - 

OAB:11009/DF, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

exequente, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99964 Nr: 4024-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Natlino da Costa, Jordelina Belchior da 

Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, precise o local do bem, ou para que solicite as 

diligências que entender pertinentes, devendo efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 
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no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento, caso indique o local onde o 

veículo pode ser localizado para a penhora, avaliação e remoção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26705 Nr: 814-61.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Sérgio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO VERDE – MT

PRIMEIRA VARA

CERTIDÃO

 814-61.2009.8.11.0051 (Cód. 26705)

Embargos à Execução

Embargante: Anderson Sérgio dos Santos, Cpf: 07857847801, Rg: 

23.524.512-4 SSP SP Filiação: Newton Sergio dos Santos e Dirce e Silva 

dos Santos, data de nascimento: 07/06/1968, brasileiro(a), natural de 

Avanhandava-SP, casado(a), agricultor, Endereço: Travessa A, S/nº Ou, 

Bairro: Chácara das Uvas, Cidade: Campo Verde-MT

Embargado: Du Pont do Brasil S/A, CNPJ: 61064929000179, brasileiro(a), 

Endereço: Alameda Itapecuru, 506, Bairro: Alphaville, Cidade: Barueri-SP

 CERTIFICO e dou fé que a petição inicial foi distribuída em 02/04/2009, 

juntamente com os documentos atrelados às fls. 08/31; Que foi 

determinada a citação (fls. 34); Que a citação foi efetivada, conforme 

certidão de fls. 41; Que foi apresentada Exceção de Pre-Executividade às 

fls. 52/50; Que foi determinada a intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da peça apresentada pelo Executado (fls. 52); Que 

a parte autora manifestou-se às fls. 55/72; Que foi prolatada decisão às 

fls. 74/78; Que foi apresentado Agravo de Instrumento às fls. 85/114; Que 

o recurso interposto não foi provido (fls. 143); Que o 

Exequente/Embargado solicitou a conversão da presente ação para 

entrega de coisa incerta, em entrega de coisa certa (fls. 148/150); Que o 

pedido foi acatado pelo Juiz (fls. 152/154); Que a parte Embargante / 

Executado apresentou Agravo de Instrumento (fls. 162/202); Que as 

partes solicitaram a suspensão do processo (fls. 2012); Que o recurso 

apresentado foi improvido (fls. 215/218); Que foi apresentada Impugnação 

aos Embargos (fls. 264/297); Que foi prolatada sentença às fls. 584/596, 

cujo o teor, em breve síntese, julgou parcialmente procedente os 

embargos formulados, para reduzir o valor da multa por inadimplemento de 

10 para 2%; Que foi interposto recurso de apelação pela parte 

embargada/exequente às fls. 597/610; Que foi apresentada contrarrazões 

às fls. 616/618; Que o recurso fora desprovido (fls. 633/634); Que foram 

apresentados embargos de declaração (fls. 647/658); Que o respectivo 

recurso foi desprovido (fls. 664/665); Que foi interposto recurso especial 

(fls. 675/706); Que o recurso especial foi provido para afastar a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor e, como consequência, manter a 

multa moratória, conforme pactuada no patamar de 10%; Que foi solicitado 

o cumprimento provisório da sentença (fls. 792/794); Que foi determinado 

o cumprimento da sentença (fls. 795); Que transcorreu o prazo sem 

manifestação do executado, que intimado, quedou-se inerte (fls. 796); Que 

foi solicitada a penhora BacenJud, sendo esta deferida, não restou 

frutífera, ante a não localização de numerários (fls. 800/804); Que a parte 

exequente foi intimada para indicar bens passíveis de penhora (fs. 805); 

Que foi solicitada a certidão de inteiro teor para viabilizar a possível 

penhora dos bens do executado Anderson Sérgio dos Santos, sendo 

indicados os seguintes: Uma área de terras com 528, 98 has, denominada 

Fazenda Boa Esperança, matrícula 181, do livro 02, datada de 12/08/2003, 

remanescente da área 1.720 has, denominada Barra Azul, situado no 

lugar denominado São José, no município de Gaúcha do Norte-MT; Uma 

área de Terras Pastais e Lavradias com 104 Has e 9.792 m², situada na 

Zona Rural do Município de Gaúcha do Norte-MT, Matrícula 509, do livro 02 

C, datada de 14/10/2003; Um lote com 517,00 Hectares localizado Kuluene, 

no Município de Gaúcha do Norte-MT, matrícula 2.043 do Livro 02 J, datada 

de 13/06/20015 (fls. 806/807).

Campo Verde, 28 de Setembro de 2018.

GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6051 Nr: 400-73.2003.811.0051

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Refati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B, Paulo 

Robson Prati - OAB:13083/OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem acerca 

das fls. 160/162, na qual Ovetril Óleos Vegetais Ltda informa os custos 

despendidos em relação e armazenagem e padronização do produto, 

requerendo o que entenderem de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81948 Nr: 1810-83.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidineia Murada da Luz Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134428 Nr: 8053-38.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Sobrinho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento, tendo em vista que a diligência deve ser efetuada em zona 

rural.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28672 Nr: 2769-30.2009.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Teodora Paniago, Asteria Ferreira 

Paniago, Júlio Pavlak, Joanildes Jaciara Vargas Pavlak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2769-30.2009.811.0051 - 28672

Usucapião
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Despacho.

Vistos etc.

Uma vez que o direito pleiteado na presente ação tem natureza erga 

omnes, impossível a produção dos efeitos da revelia. Continua a 

Requerente com o ônus de comprovar suas alegações, especialmente a 

questão referente à posse do imóvel pelo prazo necessário à prescrição 

aquisitiva, sob pena de improcedência dos seus pedidos.

 FIXO como único ponto controvertido a utilização do imóvel, pelo 

Requerente, por tempo suficiente, sem oposição adequada.

Para fazer frente a tal ponto controvertido, defiro a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 17:00 horas de Mato Grosso.

INTIME-SE a Parte Autora, pessoalmente, no endereço constante dos 

autos, a fim de que compareça à audiência para prestar depoimento, sob 

pena de confissão.

 INTIME-SE a Requerente, pessoalmente, no endereço constante dos 

autos, a fim de que compareça à audiência para prestar depoimento, sob 

pena de confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 INTIMEM-SE as Testemunhas eventualmente arroladas pela Defensoria 

Pública.

Quanto as demais, desde já consigno que caberá às próprias Partes 

intimar e comprovar a intimação das Testemunhas por elas arroladas, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, as Partes 

poderão apresentar suas testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109461 Nr: 2219-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dutra Barreto Materiais de Construção Ltda 

EPP, Francisco de Assis Dutra Barreto, Antônio Roberto Brehula, Simone 

Grison Barreto Brehula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Claudio Brandão - 

OAB:19145

 Autos n° 2219-88.2016.811.0051 - 109461

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o parcelamento do crédito noticiado pelos Executados e, 

ainda, a inércia da Exequente em manifestar, DETERMINO o sobrestamento 

do feito pelo prazo concedido aos Executados para o pagamento.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até o decurso do prazo 

concedido aos Executados para o cumprimento voluntário da obrigação, 

ou até ulterior manifestação de qualquer das Partes.

 Esgotado o prazo sem manifestação da Exequente, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se a Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE com a baixa que recaiu sobre os veículos dos 

Executados no tocante à circulação.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000659-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN CARLO BORGES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000659-26.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Sentença. 

Vistos etc. Aymoré, instituição financeira já qualificada, propôs ação de 

busca e apreensão em face de Gean Carlo Borges Pereira, também já 

qualificado. Extrai-se dos autos que o requerente desiste de prosseguir 

com o processo e pleiteia a sua extinção, sem resolução do mérito (Id. 

14071562). É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Denota-se 

que o autor não tem interesse no prosseguimento do feito. De igual modo, 

constata-se que não houve a triagularização processual, o que dispensa 

a providência prevista no §4º do art. 485 do NCPC. Diante do exposto, por 

não ser o caso incidência do § 4º do art. 485 do Novo Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo requerente. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. DETERMINO o recolhimento 

dos mandados de busca e apreensão eventualmente expedidos. 

CONDENO o autor no pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, com amparo no art. 90 da legislação processual vigente. 

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Às providências. Campo Verde/MT, 3 de 

agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000513-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. V. (ADVOGADO(A))

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. V. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000513-82.2018.8.11.0051 Divórcio Litigioso. Sentença. Vistos 

etc. Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por Edivani Modesto de 

Sousa em desfavor de Divino Furtado Vargas. Vislumbra-se dos autos 

que, mesmo antes da analise dos pedidos declinados na exordial, a parte 

autora desiste da presente ação em razão de sua mudança para outra 

comarca (fls. 33). É o breve relato. FUNDAMENTO e DECIDO. De proêmio, 

constata-se que a parte autora não possui mais interesse no 

prosseguimento do feito, consoante se denota da petição acostada às fls. 

33. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela 

requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Isenta de 

custas e despesas processuais face à gratuidade da justiça que ora 

defiro. Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 7 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001681-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI BUENO DE MORAES (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão ID 

15412788. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 30 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001817-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSINEIDE GUIMARAES DA SILVA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001817-19.2018.8.11.0051 Obrigação de Fazer. Despacho. 

Vistos etc. Por cautela, COLHA-SE o parecer do Núcleo de Apoio Técnico 

- NAT/TJMT, nos termos da Resolução n. 107/2010/CNJ. Após, 

VOLTEM-ME imediatamente conclusos. Cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001521-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

LEONARDO DE CAMARGO BARROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARZINOTTI & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001521-94.2018.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial. 

Despacho. Vistos etc. CITE-SE a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, NCPC), bem 

como de honorários advocatícios de 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor da causa (art. 827, NCPC), CONSIGNANDO-SE que, em caso de 

pronto e integral adimplemento, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC); Se o Oficial de Justiça não encontrar a 

executada DEVERÁ realizar o arresto de tantos bens da parte devedora 

quantos bastem para garantir a execução e prosseguir no cumprimento 

das disposições constante no § 1º do art. 830, do NCPC, independente de 

nova ordem, incumbindo ao credor requerer a citação por edital, quando 

frustradas a cientificação pessoal e com hora certa; Efetivada a citação 

por hora certa (§ 1º do art. 830, do NCPC) e certificado o decurso do 

prazo para apresentação de embargos, desde já NOMEIO o Defensor 

Público atuante nesta Comarca como curador especial à parte executada, 

enquanto não for constituído advogado (art. 72, II, NCPC); A parte 

executada, em consonância com o art. 914, do NCPC, independentemente 

de penhora, caução ou depósito, PODERÁ se opor à execução por meio 

de EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 

231 e 915, ambos do NCPC, podendo alegar as matérias elencadas no art. 

917, do NCPC, ATENTANDO-SE que eventuais incorreções da penhora ou 

avaliação poderão ser impugnadas por simples petição (art. 917, § 1º, 

NCPC); ADVIRTA-SE a parte devedora que o oferecimento de embargos 

manifestamente protelatórios será considerada conduta atentatória à 

dignidade da justiça (art. 918, § 1º, NCPC); No prazo para a apresentação 

dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

pagamento de 30% do valor em execução, acrescidos de custas e 

honorários advocatícios, as partes executadas PODERÃO requerer o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916, do 

NCPC); Formalizado o pedido de parcelamento, DETERMINO a intimação da 

parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias; 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 1 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

TEREZINHA AGOSTINHA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial id. 14979977, no prazo de 15 dias. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 1 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE GestorJudiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001286-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TONI CARLOS SANCHES (ADVOGADO(A))

MMD CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

Agente de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

 

Autos nº 1001286-30.2018.8.11.0051 Mandado de Segurança. Decisão. 

Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança c.c pedido liminar 

impetrado por MMD Agrícola Ltda contra o ato do Agente de Tributos 

Estaduais, Sr. Gustavo das Neves Motta – Matrícula n. 52377416 e o 

Superintendente da Execução Desconcentrada, todos devidamente 

qualificados nos autos, sob o argumento de violação de direito líquido e 

certo. Alega a Impetrante, em síntese, que, no dia 25.07.2018, às 

12h:58min, teve sua mercadoria apreendida, sob o fundamento de que 

estava acompanhada de nota fiscal inidônea pelos padrões da 

administração. Informa que adquiriu sementes da empresa Nexsteppe 

Sementes do Brasil Ltda através das NFe´s 1931, 1932 e 1938, sendo 

que, em razão do volume, as próprias foram divididas em duas cargas, no 

intuito de evitar acidentes. Assevera que inexiste ilegalidade no transporte 

ou aquisição dos produtos, os quais, por se tratarem de sementes, estão 

com risco de perecimento, diante da necessidade de acondicionamento em 

local próprio. Neste contexto, requer a concessão de liminar para 

determinar a liberação das mercadorias constantes no Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD n. 1136072-0. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. De elementar conhecimento que o mandado de segurança é meio 

processual adequado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Logo, ao utilizar-se do writ, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual 

o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação 

dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo do Impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Neste ponto, para a concessão da 

liminar em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido 

e certo, o fumus boni juris e o periculum in mora. In casu, da leitura da 

inicial ressai que o Impetrante busca a liberação dos bens (sementes) 

apreendidos, lançado através de TAD, supostamente, indevidamente 

lavrado, pelo fato de estar transportando mercadoria acompanhada de 

nota fiscal inidônea. A parte Impetrante sustenta que os lotes 351-16 - 

código N52K2562; 1015AA - código N43A1001; e, 393-16 - código 

N31L5010, foram faturados, respectivamente, nas NFe´s 1930, 1931 e 

1932. Por outro lado, infere-se do termo de apreensão que autuação, em 

primeiro momento, se deu devido a constatação de que a NFe n. 1931 já 

havia sido registrada a entrada em data anterior (19.07/2018), instante em 

que as mercadorias foram apreendidas, mediante a lavratura do TAD n. 

1136072-0, sob a justificativa de que a carga transportada não é 

compatível com o discriminado nos documentos fiscais, quais sejam, 

NFe´s 1931 e 1938, bem como que, a retenção será mantida até a 
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comprovação da regularidade fiscal. Sob este prisma, numa análise 

apurada do acervo probatório, é possível notar que: a NFe 1930 não 

consta dos autos; a NFe 1932 não fora apresentada para o agente do 

fisco na ocasião; e, a NFe 1931 já havia sido registrada em outra 

oportunidade. Logo, ao contrário do que alega a Impetrante, a apreensão 

em tela se reveste de legalidade, não havendo se falar na aplicação do 

verbete da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, pois que sua 

incidência se restringe aos casos em que a apreensão de mercadoria é 

utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não 

relacionados às mercadorias apreendidas. A emenda constitucional nº 55, 

de 05 de março de 2.009 que acrescentou o §5º ao art. 150 da 

Constituição Estadual de Mato Grosso de seguinte teor: “5º Não se 

considera limitação ao tráfego de bens, para fins do disposto no inciso V 

deste artigo, a retenção de mercadorias desacompanhadas de 

documentação fiscal e ou acompanhadas de documentação fiscal 

inidônea, hipótese em que ficarão retidas até a comprovação da 

legitimidade de sua posse e de regularidade fiscal.” O art. 952 e §§ do 

RICMS/MT, aprovado por meio do Decreto Estadual nº. 2.212, de 20 de 

março de 2014, autoriza nesses casos a apreensão de mercadorias pelo 

Fisco Estadual, in verbis: Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens 

móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou 

em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação 

tributária. §1º. A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos: I 

– quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos 

documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota 

Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, 

quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal; 

II – quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos 

fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte; III – quando 

estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, 

quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de 

Contribuintes do Estado. §2º. Havendo prova ou suspeita fundada de que 

os bens que objetivem a comprovação de infração se encontram em 

residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha 

livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem 

prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência 

do fisco. De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se o julgado do 

Tribunal de Justiça deste Estado: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – 

LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REEXAME NECESSÁRIO 

PREJUDICADO. 1- Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar 

infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte 

de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à 

operação. 2- O verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência predominante 

no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a 

apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança 

de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. 

Desse modo, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, 

estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem 

comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie 

de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide. (Apelação 

/ Remessa Necessária 111365/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018). Nesta linha de intelecção, 

considerando que devem coexistir os requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, tem-se que a ausência de qualquer um deles conduz ao 

indeferimento da medida liminar. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS (ART. 7º, III, LEI Nº 12.016/09). INEXISTÊNCIA DE 

FATO NOVO COM FORÇA SUFICIENTE PARA ALTERAR O JUÍZO DE 

CONVENCIMENTO NA FASE PROCESSUAL EMBRIONÁRIA DO WRIT. 1. 

Para a concessão de liminar em ação mandamental, faz-se necessária a 

presença dos requisitos exigidos pelo artigo 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/09, ou seja, a relevância dos fundamentos da impetração (fumus 

boni iuris) e a ineficácia da ordem judicial, em caso de eventual 

reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado quando da prolação da 

sentença de mérito (periculum in mora). Se ausentes qualquer destes 

pressupostos, como in casu ocorrera, o indeferimento do pleito liminar é 

medida que se impõe. 2. Inexistindo nos autos argumentos novos capazes 

de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, é de 

rigor a sua manutenção agravo regimental conhecido e improvido. (TJ-GO; 

MS 0059695-97.2016.8.09.0000; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Kisleu Dias Maciel Filho; DJGO 28/04/2016; Pág. 246). Como visto, a 

regularidade Fiscal é requisito necessário a liberação de mercadorias 

apreendidas, o que em sede de liminar preventiva e pela documentação 

carreada aos autos não nos dá a segurança necessária a concessão de 

liminar. Assim, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes estão os 

requisitos necessários ao deferimento da liminar requerida, mormente a 

ausência do fumus boni iuris. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

liminar aduzido pela parte Impetrante. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias, 

em 10 (dez) dias, na forma do artigo 7.º, inciso I, da Lei 12.016/2009. 

Prestadas as informações ou decorrido o prazo para tanto, CONCEDA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público (art. 12, LMS). A seguir, VOLTEM-ME 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120090 Nr: 1192-36.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epifanio Roberto Blanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comil - Silos e Secadores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:18174/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELA MANFROI TISSIANI 

- OAB:31912, Vanessa Tavares Lois - OAB:26245

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios 

para o fim de sanar a omissão contida na decisão de ref. 70 e, via de 

decorrência, indeferir o pedido de revogação da liminar concedida. No 

mais, permanece a decisão tal como lançada.No mais, DEFIRO o pedido de 

ref. 85 e DETERMINO a expedição de carta precatória para oitiva das 

testemunhas arroladas e colheita do depoimento pessoal da parte 

requerida, justificando esta última pelo fato de o domicílio do réu estar 

localizado em outro Estado. (ATJ, Resp 94.551, j. 16.04.1998; TJMG, AI 

1.0521.10.003784-0/001, j. 31.10.2013; TJPR, AI 1271994-7, j. 09.09.2014) 

(Ref. 85).INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde, 

24 de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143531 Nr: 2003-59.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD Tex Importadora e Exportadora Ltda, Alberto Luiz 

Burani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis, Gilson José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aníbal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:PR/55.499

 Autos nº 2003-59.2018.811.0051 (143531).

Execução.

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de ref. 68, uma vez que de acordo com as informações 

constantes nos autos o executado cultiva algodão em uma área de 

1.510,00 hectares, logo, superior aos 943,00 hectares cuja produção foi 

dada em garantia pignoratícia à SINAGRO.

 A princípio, portanto, o produto produzido na área equivalente a 567,00 

hectares estariam livres e desembaraçados, ou seja, aptos ao arresto. A 

reforçar, a parte exequente instrui o processo com documento capaz de 

indicar que o executado estaria alienando parte do produto, a evidenciar a 

existência de sobra na produção.
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Outrossim, não é demais registrar que a decisão de ref. 59 ressalvou a 

existência de penhor agrícola em favor de terceiros, de forma que deverá 

o oficial de justiça se liminar a constrição da quantia excedente.

 Por cautela, dadas as peculiaridades do caso, encaminhe-se cópia da 

presente decisão ao Juízo Deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Campo Verde/MT, 27 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24423 Nr: 2390-26.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivo & Zandonadi Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loise Paschoal Cazarin, Rezoli Cazarin, 

Artemio Casarin, Ivete Fátima Paschoal Cazarin, Hilda Pegoraro Cazarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio José Mateus 

Guimarães - OAB:9722-A/MT, Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT

 Processo nº 2390-26.2002.811.0051 – Cód. 24423.

Cumprimento de Sentença.

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que o falecimento dos executados REZOLI CAZARIN e 

ARTEMIO CASARIN é fato público e notório nesta urbe, SUSPENDO o 

curso processual, nos termos do artigo 921, inciso I e artigo 313, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, e DETERMINO a intimação da 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos 

cópias das certidões de óbito dos de cujus, bem como proceda a 

regularização do polo passivo da presente ação.

CONSIGNE-SE que, a priori, aplicam-se as disposições contidas no art. 75, 

VII e art. 618, I ambos do NCPC, os quais estabelecem que, até que ocorra 

a partilha dos bens objeto da herança, o espólio, representado por seu 

inventariante, é quem detém legitimidade ativa e passiva para estar em 

juízo. DEVERÁ, portanto, a parte exequente comprovar a qualidade de 

inventariante da pessoa indicada para representar o espólio.

Por outro lado, inexistindo a comprovação de inventário e, tendo em vista 

que não se pode permitir a citação de um só herdeiro como representante 

de todos, DEVERÁ a parte exequente declinar a qualificação e endereços 

acerca de todos os herdeiros do de cujus, a fim de regularizar o polo 

passivo da presente ação, sob pena extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 06 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95052 Nr: 2371-73.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusineth Aparecida Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79118 Nr: 3930-36.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edimundo Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Processo nº 3930-36.2013.811.0051 – Código nº 79118

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88701 Nr: 376-25.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e, 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70111 Nr: 2991-27.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Maria Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Angelo Arquere Bertoldo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13.322

 INTIMO as partes através dos seus advogados para manifestarem-se 

acerca do AUTO DE AVALIAÇÃO juntado às folhas 287/296, no prazo 

comum de 10 dias, conforme decisão de fls. 264/264V: "...B.1.) Após, 

INTIMEM-SE os herdeiros para manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) 

dias..."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 351 de 871



 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15708 Nr: 1629-63.2006.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sadi Angelo Arquere Bertoldo, Valdeci 

Antonio Bertoldo, Airton Scapin, Vanderlei Antonio Bertoldo, Clarice Maria 

Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelina Maria Bertoldo - Espólio, Sueli 

Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Panosso - 

OAB:6136-B, Álvaro Menezes - OAB:13.322, Gilberto José Cador - 

OAB:14323, Jasson Borralho Paes de Barros - OAB:9.937-B/MT, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13.322, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 INTIMO as partes através dos seus advogados para manifestarem-se 

acerca do AUTO DE AVALIAÇÃO juntado às folhas 186/194V, no prazo 

comum de 10 dias, conforme decisão de fls. 264/264V: "...C.1.) Após, 

INTIMEM-SE os herdeiros para manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) 

dias..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91813 Nr: 1288-22.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rodrigues Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93353 Nr: 1757-68.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camillo Produções Artísticas Ltda, ALDO APARECIDO 

DALASTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO APARECIDO DALASTA - 

OAB:34362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o executado devidamente intimado através de 

Oficial de Justiça deixou decorrer o prazo e não apresentou impugnação 

ao cumprimento de sentença. INTIMO o exequente para impulsionar o feito 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129603 Nr: 5527-98.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5527-98.2018.811.0051 - Código 129603.

Previdenciária.

Sentença.

Vistos etc.

Antônio Carlos Gonçalves propôs a presente ação de restabelecimento de 

auxílio doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de tutela 

provisória de urgência em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos já devidamente qualificados.

Sustenta, em síntese, que foi diagnosticado com “Coronariopatia 

Obstrutiva Grave Multiarterial, Insuficiência Coronariana, Infarto Agudo do 

Miocárdio e Hipertensão Arterial”, e em razão disso lhe foi concedido 

administrativamente o benefício de auxílio-doença, cessado pelo instituto 

requerido em 12.06.2017.

Defende que preenche todos os requisitos legais exigidos pela legislação 

vigente e por este motivo pugna pelo restabelecimento do auxílio-doença, 

ou subsidiariamente, pela concessão da aposentadoria por invalidez.

Após a análise da exordial foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, 

ordenada a citação do instituto requerido, designada perícia médica, bem 

como deferidos os benefícios da justiça gratuita ao requerente (ref. 04).

Devidamente citado, o réu rebate os argumentos trazidos na exordial e 

pugna pela improcedência dos pedidos (ref. 13).

Intimado, o requerente impugna as teses defensivas levantadas pela 

autarquia previdenciária (ref. 35).

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial está acostado às Ref. 

38.

Intimadas às partes acerca do laudo pericial, a parte autora se manifesta 

às ref. 50, e o requerido por sua vez, quedou-se inerte.

É o relato do necessário. Fundamento.

Registra-se, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento.

I – Do Mérito.

De elementar conhecimento que, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que ostentarem a 

condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, 

forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhes garantir a sua subsistência, 

desde que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença.

 Da premissa legalmente estabelecida constata-se que três são os 

requisitos necessários para a concessão do pedido: a) qualidade de 

segurado; b) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 

8.213/91), excetuadas as hipóteses do art. 26 da Lei de Benefícios, onde 

a mesma é dispensada; c) incapacidade total ou parcial para o trabalho, 

conforme se trate de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (arts. 

42 e 59 da Lei n° 8.213/91, respectivamente).

FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, ao lecionar acerca dos beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, esclarece:

São beneficiários do RGPS os segurados da previdência social 

(obrigatórios e facultativos) e seus dependentes.

Os segurados obrigatórios são aqueles filiados ao sistema de modo 

compulsório, a partir do momento em que exerçam atividade remunerada. 

Já os segurados facultativos são os que, apesar de não exercerem 

atividade remunerada, desejam integrar o sistema previdenciário. (in Curso 

de Direito Previdenciário, 17ª ed. Revista, ampliada e atualizada, Rio de 

Janeiro, Editora Impetus, 2012, p. 174).

Adverte, ainda:

A filiação automática é decorrência natural da compulsoriedade do sistema 

protetivo. Em virtude desta condição, caso o segurado deixe de exercer a 

atividade remunerada, como em virtude do desemprego, deveria 

automaticamente perder sua filiação ao RGPS.

Entretanto, em razão da natureza protetiva do sistema previdenciário, e 

pelo fato de, na maioria das vezes, o segurado encontra-se sem atividade 

por força das circunstâncias (desemprego etc), não deve permanecer 

desamparado em tal momento. Por isso a lei prevê determinado lapso 

temporal, no qual o segurado mantém essa condição, com cobertura 

plena, mesmo após a interrupção da atividade remunerada e mesmo sem 

contribuição, daí justificado o nome de período de graça. (op cit., p. 543). 

(destaquei).

Ao cotejar o acervo probatório existente nos autos, verifica-se que na 

data do início da incapacidade o autor era segurado da previdência social, 

pois consoante se infere do CNIS apresentado pelo INSS o requerente 

recebeu auxílio-doença até 12.06.2017 e propôs a presente ação em 

19.07.2017, sendo certo que ao findar o benefício mantém a qualidade de 

segurado por mais 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro meses) meses, a 
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depender se o segurado possuir mais de 120 (cento e vinte) contribuições 

mensais, sem interrupção que acarrete a perda de segurado, ou esteja 

desempregado, situação que deverá ser comprovada por registro próprio 

no Ministério do Trabalho.

 Logo, resta devidamente comprovada a sua QUALIDADE DE SEGURADO, 

nos termos do art. 15, II, da lei de regência:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência 

Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; (destaquei).

 III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado 

acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às 

Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

facultativo [...].

Sob outro prisma, a CARÊNCIA deve ser compreendida como o número de 

contribuições mensais necessárias para que o segurado tenha direito ao 

benefício, não se confundido com o tempo de contribuição. A propósito, o 

art. 25, I, da Lei 8.213/91 estabelece:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (destaquei).

 Por sua vez, a forma para o cômputo do período de carência é estatuída 

pelo art. 27 da Lei 8.213/91, in verbis:

Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as 

contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

I - referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive 

os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015)

II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira 

contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as 

contribuições recolhidas com atraso referentes a competências 

anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e 

facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no 

art. 13. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015).

Já o art. 27-A da citada lei estabelece:

“Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o 

segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, 

com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 

desta Lei.” (incluído pela Lei n. 13.457/2017).

Não se pode olvidar, também, que a carência é dispensada para a 

concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em casos de 

segurado que, após se filiar no RGPS, seja acometido das doenças 

indicadas pelo art. 151 da Lei 8.213/91, até a elaboração da lista 

mencionada pelo inciso III do art. 26, in verbis:

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 

II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de 

aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for 

acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, 

com base em conclusão da medicina especializada. (Redação dada pela 

Lei nº 13.135, de 2015).

Na espécie, a questão da carência é matéria incontroversa, tanto que o 

INSS reconheceu tal requisito ao conceder administrativamente o benefício 

de auxílio-doença ao autor.

 No mais, os documentos apresentados pela autarquia previdenciária em 

sua contestação, comprova o número de contribuições exigidas pela Lei 

de Regência, estando preenchido o requisito da CARÊNCIA.

 No que diz respeito à INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO, 

verifica-se que o requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área de medicina e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou demonstrado que o 

próprio possui incapacidade laborativa parcial e permanente, tendo a 

expert, em resposta aos quesitos que lhe foram apresentados, concluído:

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de 

vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, 

concluímos o autor com diagnóstico de revascularização miocárdica 

prévia, hipertensão arterial e outras formas de doença isquêmica aguda 

do coração. Há incapacidade laborativa parcial e permanente. Há 

restrições para atividades que exigem esforços físicos intensos, 

levantamento de peso excessivo, e motorista de caminhão em caráter 

preventivo. Está inapto para função de motorista de caminhão, mas não há 

impedimento de realizar outras atividades compatíveis com seu estado de 

saúde. O Autor não é incapaz para a vida independente (fls. 96).

Destarte, pelo que restou comprovado pela perícia, o autor possui 

restrições para o exercício de sua atividade habitual, mas é possível sua 

reabilitação profissional em atividade diversa, fatores hábeis a lhe garantir 

o auxílio-doença.

A respeito do tema, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região já decidiu:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Tratando-se de sentença ilíquida, a remessa oficial é obrigatória e deve 

ser tida como interposta (Súmula 490 do STJ). 2. Os requisitos para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de segurado; b) carência de 

doze contribuições mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária 

(auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 

atividade laboral. 3. Hipótese em que o laudo pericial conclui pela 

incapacidade parcial e permanente. Benefício devido: auxílio-doença, 

tendo em vista a possibilidade de reabilitação. À míngua de recurso da 

autora, mantenha-se a sentença que deferiu o benefício a partir do 

ajuizamento da ação. 4. Devem ser compensados eventuais benefícios 

por incapacidade ou inacumuláveis recebidos em tempo concomitante. 5. 

Juros de mora a contar da citação ou a partir do vencimento da prestação, 

caso posterior à citação: 1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, 

equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. 6. Honorários 

de sucumbência corretamente fixados em 10% sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 

111 do STJ e art. 20, § 3º, do CPC. 7. Nas causas ajuizadas perante a 

Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§3º do art. 109 da 

CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual 

específica prevê a isenção, o que ocorre no estado de Minas Gerais (Lei 

Estadual 14.939/2003). O INSS deve, entretanto, arcar com os honorários 

periciais. 8. Apelação da parte autora a que se nega provimento. Remessa 

oficial, tida por interposta, parcialmente provida (item 5). (AC 

0002180-23.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 05/09/2016) (destaquei).

Com lastro nesses argumentos, a implantação do auxílio-doença é medida 

que se impõe.

No que concerne ao termo inicial, filio-me ao entendimento no sentido de 

que, comprovada que a incapacidade remonta até à cessação indevida do 

benefício pela autarquia previdenciária, mostra-se correto o 

estabelecimento deste em tal data.

No mesmo toar é o entendimento adotado pelas cortes superiores:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA 

SOBRE QUALIDADE DE SEGURADO OU CARÊNCIA. LAUDO PERICIAL. 

TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS. [...] 5. O termo inicial da aposentadoria 

por invalidez deve ser a data do laudo médico que constatou a 

impossibilidade de recuperação, mas o auxílio doença deve ser 

restabelecido desde a cessação na via administrativa. [...] (TRF 1 - AC 

0018507-72.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 23/05/2016).

Assim, considera-se o dia subsequente à cessação do auxílio-doença 

(13.06.2017) como o termo inicial, devendo ser descontados, por óbvio, os 

valores já recebidos na esfera administrativa.

II – Decido.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, JULGO 
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PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS a RESTABELECER o benefício de 

auxílio-doença ao requerente ANTONIO CARLOS GONÇALVES, no valor 

mensal a ser calculado de acordo com a legislação vigente, a partir do dia 

subsequente ao da cessação indevida (13.06.2017), com a imediata 

implantação na folha de pagamento do requerido, devendo ser 

descontados os valores recebidos na esfera administrativa. Considerando 

não ser possível fixar um prazo estimado para a duração do benefício, 

deverá o requerente solicitar sua prorrogação junto ao instituto requerido, 

dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da 

reativação, sob pena de cessação, nos termos do § 9º, do art. 60, da Lei 

8.213/91.

Sobre as prestações em atraso deverão incidir juros de mora e correção 

monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal.

Por fim, torno SUBSISTENTE tutela outrora deferida.

 Por corolário, OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência Social de 

atendimento de demandas judiciais de Cuiabá-MT, encaminhando-lhe cópia 

da presente sentença e dos documentos necessários para a implantação 

do benefício ao autor.

Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a 

PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à 

implantação do benefício em favor da parte requerente:

Nome do segurado: ANTONIO CARLOS GONÇALVES.

Genitora: Custodia Gualhardo Gonçalves.

CPF nº 602.599.739-04.

Endereço: Rua Sabiá, s/n, Quadra 23, Lote 02, Bairro Cidade Alta II, nesta 

cidade.

 Pis/pasep: 1.227.363.203-9.

Benefício Concedido: Auxílio-doença.

RMI - Renda mensal inicial: A ser calculada de acordo com a legislação 

vigente.

DIB - Data do início do Benefício: 13.06.2017.

DIP – Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da 

presente sentença.

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (art. 85, §3º, I, do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do 

recolhimento das custas processuais.

Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau 

de jurisdição. Deste modo, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.

 P.R.I.

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado artigo 1.006 da CNGC/MT.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 20 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119468 Nr: 930-86.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 930-86.2017.811.0051 – Cód. 119468.

Ação Ordinária de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens e Fixação de Alimentos c/c Pedido de Tutela Antecipada.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

guarda e alimentos proposta por Sidnei Rodrigues Lopes em desfavor de 

Valdirene Pereira Coelho.

Compulsando os autos é possível inferir que as partes pugnam pela 

extinção do feito, uma vez que se compuseram no processo de código nº 

121125.

À Ref. 34 foi acostado aos autos cópia do acordo entabulado entre as 

partes e, também, da sentença homologatória proferida no processo de 

código 121125.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugna pela extinção da ação, 

nos termos do art. 485, V, do NCPC (Ref. 37).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que não há razão para o prosseguimento do feito, 

uma vez que as partes entabularam acordo em outra ação, sendo 

englobados todos os pedidos deste processo.

Diante do exposto, patente à perda superveniente do interesse de agir, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC.

ISENTO de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se e intimem-se.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Campo Verde/MT, 20 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118572 Nr: 515-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reginaldo de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil, por perda superveniente do interesse de agir. Via de 

consequência, EXPEÇA-SE mandado de restituição do veículo apreendido, 

em favor do requerido.CONDENO a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.CUMPRA-SE.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo.Campo 

Verde – MT, 24 de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72749 Nr: 1738-67.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei Nunes Frazão, Fernando Facchinetto, 

Miguel Humberto Librelotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Cloves Vanderlei Eickhoff - OAB:12125-B, Everaldo 

José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT, Fábio José Mateus 

Guimarães - OAB:9722-A/MT

 Autos n° 1738-67.2012.811.0051 - 72749

Ordinária de anulação de negócio jurídico c.c reintegração de posse.

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, cabe mencionar que não obstante já se tenha produzido 

prova pericial, até a apresente data não houve apreciação da preliminar 

suscitada nos autos, assim como analisado o requerimento de prova 

testemunhal.

– Da Carência de Ação por Ilegitimidade Passiva:

Como se sabe, tem-se por direito de ação aquele direito público, subjetivo 
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e autônomo de invocar o pronunciamento do Estado-Juiz.

 Subjetivo, porque referente a um poder jurídico do cidadão, que pode ou 

não buscar a tutela judicial; público, pois concernente ao objetivo do 

Estado em restabelecer a ordem jurídica perturbada pelo conflito dos 

interesses das partes; e, finalmente, autônomo, porque sua existência não 

depende da existência do direito material pleiteado.

 Especificamente quanto àquela característica da autonomia, Humberto 

Theodoro Jr. conclui:

“Para essa teoria, o direito de ação é o direito à composição do litígio pelo 

Estado, que, por isso, não depende da efetiva existência do direito material 

da parte que provoca a atuação do Poder Judiciário. Mesmo quando a 

sentença nega a procedência do pedido do autor, não deixa de ter havido 

ação e composição da lide. É, assim, suficiente, para o manejo do direito 

público de ação, que o autor invoque um interesse abstratamente 

protegido pela ordem jurídica.” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 

47ªed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 61)

E também:

“Mesmo o que ao final do processo não demonstra ser titular do direito 

substancial que invocou para movimentar a máquina judicial, não deixa de 

ter exercido o direito de ação e de ter obtido a prestação jurisdicional, isto 

é, a definição estatal da vontade concreta da lei.” (cit., p. 60)

Nessa mesma perspectiva, Liebman, segundo Humberto Theodoro Jr., 

advertia:

“A ação é, portanto, o direito subjetivo que consiste no poder de produzir 

o evento a que está condicionado o efetivo exercício da função 

jurisdicional.” (in Manuale di Diritto Processuale Civile, 1966, v. I, p. 231)

Mas, ainda que abstrato, o direito de ação não é genérico. Ao revés, seu 

exercício depende do fiel atendimento a certos requisitos que se 

convencionou chamar de condições da ação. Para o legislador, seriam 

condicionantes do direito de ação a legitimidade de parte, o interesse de 

agir e a possibilidade jurídica do pedido.

Evidente que, pelo caráter instrumental do direito de ação, sempre a servir 

as Partes na solução de um determinado litígio e, também, o próprio 

Estado, ao restabelecer a ordem pública, anteriormente perturbada pelo 

mesmo litígio, a análise dessas condições da ação deve levar em 

consideração o direito material alegado.

Por isso é que, para a verificação do requisito que se convencionou 

denominar de legitimidade de parte, a análise deve ser limitada às 

alegações do autor e a sua pretensão. Daí é que se infere se as partes 

litigantes são mesmo aquelas com legitimidade para requerer a intervenção 

judicial ou para responder a ela.

A toda a evidência, pretende-se que tal análise das condições da ação à 

pretensão posta em juízo seja feita de forma abstrata, levando em 

consideração apenas a assertiva do autor.

É dizer que, no âmbito das condições da ação, a análise da pretensão não 

deve se preocupar acerca da veracidade, ou não, da causa de pedir 

descrita pelo autor. Do contrário, caso se permita que a verificação das 

condições da ação avance até o estudo da idoneidade das alegações, 

estar-se-á promovendo exame meritório, saindo então do campo do direito 

de ação para adentrar no do direito material pleiteado.

 Valendo-me do sempre escorreito raciocínio de Luiz Fux , hoje ocupante 

de uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal:

“Assim, v.g., ao ângulo da legitimação, se A afirma-se locatário e imputa 

ao locador a recusa em receber o aluguel, pela simples narratio da sua 

petição, verifica-se a sua legitimidade, porquanto o inquilino é parte legítima 

para propor ação de consignação de aluguéis em face do senhorio. 

Entretanto, a apuração vertical sobre se houve ou não a recusa efetiva 

capaz de fazer acolher-se o pedido de depósito judicial é indagação que 

se situa no âmbito do mérito, da procedência.”

“Por essa razão, afirma-se que as condições da ação consistentes na 

legitimidade das partes, no interesse de agir e na possibilidade jurídica do 

pedido são analisadas in abstrato (vera sint exposita).”

“Assim, a pergunta que se põe ao magistrado é a seguinte: 

considerando-se verdadeiro o afirmado na inicial, o processo está sendo 

travado entre as pessoas certas? Há necessidade de intervenção 

judicial? O pedido encontra previsão no ordenamento ou não o contraria?

“Essas respostas indicam se o autor preenche as condições da ação, 

independentemente de se saber se tem fundamento ou não a pretensão 

deduzida em juízo.”

É certo que o Réu sempre poderá impugnar aquela situação fática descrita 

pelo Autor. Poderá mesmo negar a formação de qualquer direito 

decorrente desses fatos. A resposta, em qualquer das suas formas, 

corresponde ao direito de ação do próprio Réu. Mas a impugnação dos 

fatos, ou mesmo do direito deles decorrente, relaciona-se apenas ao 

direito material, e não ao direito de ação.

Via de consequência, em sendo acolhida a impugnação do Réu, 

mostrando-se, assim, inidôneas as circunstâncias fáticas e jurídicas 

desposadas pelo Autor, o caso será o de julgamento do processo com 

resolução de mérito.

 Vê-se importância nessas considerações porque, como relatado, para o 

terceiro Requerido, o fato de não haver contratado com o Autor ou 

participado de qualquer negociação entre as Partes resulta em sua 

ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

É bem verdade que a legitimidade de parte, como condição da ação, 

escora-se apenas na assertiva do Autor, sem qualquer análise quanto à 

veracidade de tais alegações. Em outras palavras, descrevendo o Autor 

uma situação fática pela qual deva o Réu responder, haverá a legitimidade 

passiva, ainda que essa matéria fática seja contrariada pelo Réu. Isso 

porque a contestação do embasamento fático trazido pela inicial não é 

matéria preliminar, mas sim de mérito, cuja análise exige a produção de 

provas.

De outra banda, caso a situação fática descrita pelo Autor não conduza à 

conclusão que um dos Réus deva responder pelo prejuízo, em análise 

abstrata e desvinculada de qualquer prova trazida aos autos, estar-se-á 

diante de uma ilegitimidade de parte.

No caso sub judice não há que se falar em ilegitimidade passiva. Segundo 

a inicial, o terceiro Requerido foi quem outorgou escritura pública ao 

segundo Réu, de forma que, ao menos na seara das condições da ação, 

admite-se a indicação dele ao polo passivo da presente demanda.

 A toda a evidência, admite-se questionar a veracidade da alegação inicial. 

No caso dos autos, assim se faria comprovando a inexistência de 

qualquer ilegalidade na transação. Entretanto, nessa hipótese, não se 

estaria diante de condição da ação, mas do próprio mérito da causa.

Pelo exposto, porque a controvérsia acerca da veracidade das alegações 

do Autor não se refere a qualquer das condições para o exercício do 

direito da ação, mas ao mérito do pedido propriamente dito, AFASTA-SE a 

preliminar de ilegitimidade.

Decido.

Deste modo, à míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito.

 Ato contínuo, DEFIRO a produção de prova testemunhal.

Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de dezembro de 2018 às 14:30 horas, sem prejuízo da conciliação das 

partes, consoante dispõe o artigo 359 do NCPC.

FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol 

de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob 

pena de preclusão.

ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade superior 

somente será admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade 

de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos distintos.

 CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se para as 

disposições do art. 455 do NCPC.

Se houverem testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE 

sua oitiva.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131695 Nr: 6700-60.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Regina Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6700-60.2017.811.0051 (código 131695).

Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar.

Sentença.
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Vistos etc.

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, já qualificado nos 

autos, por propôs a presente ação de busca e apreensão com pedido de 

liminar em face de Celia Regina Soares, também já qualificada.

Extrai-se dos autos que o autor atravessa petição postulando pela 

desistência do feito (Ref. 23), e por incidir no §4º do art. 485 do NCPC, foi 

determinada a intimação da requerida para se manifestar acerca do 

aludido pedido, sendo-lhe advertida que sua inércia seria compreendida 

como anuência ao pleito autoral (Ref. 24).

Intimada, a requerida manteve-se silente (Ref. 28).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que a parte autora não tem interesse no prosseguimento do 

feito, bem como que adotada a providência do prevista no §4º do art. 485 

do NCPC, a requerida permaneceu inerte.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, NCPC.

Publique-se e intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 28 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112807 Nr: 3797-86.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rodrigo Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

apresentada na ref. 08. No mais, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para que INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO 

da execução. Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde 

logo, SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Decorrido 01 (um) ano sem a 

indicação de bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação das partes ou o 

advento do prazo prescricional, contado a partir do término do período de 

suspensão.Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, 

bens de propriedade da parte executada, o processo será desarquivado 

para prosseguimento da execução (art.921, §3º, do NCPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 27 de julho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94947 Nr: 2341-38.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Bassanesi, Lauri Matias Pech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artemio Casarin, Hilda Pegoraro Cazarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889/MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2341-37.2015.811.0051 (código 94947).

Obrtigação de fazer

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, considerando o falecimento do requerido ARTEMIO CASARIN, 

fato público e notório nesta Comarca, SUSPENDO o curso processual, nos 

termos do artigo 313, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e 

DETERMINO a intimação da parte requerente para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, acoste aos autos cópia da certidão de óbito do de cujus, bem 

como proceda a regularização do polo passivo da presente ação.

CONSIGNE-SE que, a priori, aplicam-se as disposições contidas no art. 75, 

VII e art. 618, I ambos do NCPC, os quais estabelecem que, até que ocorra 

a partilha dos bens objeto da herança, o espólio, representado por seu 

inventariante, é quem detém legitimidade ativa e passiva para estar em 

juízo. DEVERÁ, portanto, a parte requerente comprovar a qualidade de 

inventariante da pessoa indicada para representar o espólio.

Por outro lado, inexistindo a comprovação de inventário e, tendo em vista 

que não se pode permitir a citação de um só herdeiro como representante 

de todos, DEVERÁ a parte requrente declinar a qualificação e endereços 

acerca de todos os herdeiros do de cujus, a fim de regularizar o polo 

passivo da presente ação, sob pena extinção do feito.

Por fim, POSTERGO a análise do requerimento de Ref. 53 até a 

regularização do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 30 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95269 Nr: 2440-08.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Processo nº 2440-08.2015.811.0051 (Código 95269).

Ação de execução

 Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

movida pelo SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA em face de ANTÔNIO 

CARLOS FELITO, ambos qualificados.

Devidamente citada (ref. 15), a parte executada opõe exceção de 

pré-executividade, alegando, preliminarmente, a ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, 

discorre sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

abusividade dos encargos contratuais e requer seja decretada a nulidade 

destes. Na ocasião, pugna, também, pela concessão de gratuidade da 

justiça (Ref. 21).

Intimada, a parte exequente se manifesta acerca da exceção, pugnando 

por seu indeferimento (ref. 25).

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

- Da exceção de pré-executividade.

De elementar conhecimento que o Novo Código de Processo Civil manteve 

a essência da sistemática adotada pela norma anterior, apenas 

aperfeiçoando-a em alguns aspectos, de modo que também não dispõe 

expressamente sobre a possibilidade de oposição de exceção de 

pré-executividade.

 Malgrado esta certeza, referido instituto ainda possui aceitação suficiente 

para justificar sua manutenção no mundo jurídico como instrumento de 

defesa do executado. Todavia, deve-se advertir que o manuseio da 

exceção de pré-executividade tem sua admissibilidade condicionada à 

prova inequívoca no processo e deve ser utilizada para solucionar 

questões de ordem pública, passíveis de serem apreciadas de ofício e 

desde que independam de dilação probatória.

Destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o 

entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme 

se observa dos arestos abaixo colacionados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL DESINFLUENTE PARA 

A CONCLUSÃO — CONSTATAÇÃO — CORREÇÃO — NECESSIDADE — 

EFEITOS INFRINGENTES — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — 

EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Constatado erro material no 

acórdão, que não altera a conclusão, impõe-se a sua correção, sem, 

entretanto, conferir efeitos infringentes, porque a exceção de 

pré-executividade não é o instrumento processual adequado para analisar 
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questões que demandem dilação probatória. Para fins de 

prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria 

discutida. Recurso provido em parte para correção de erro material, sem 

atribuição de efeitos infringentes. (TJMT 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 153530/2015, Data de Julgamento: 15-03-2016).

E M E N T A REGIMENTAL— AGRAVODE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — SÓCIO CONSTANTE DA 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA— EXAME DE RESPONSABILIDADE — VIA 

ELEITA — INADEQUAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — 

SEGUIMENTO NEGADO — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — 

MANUTENÇÃO. Por demandar dilação probatória, a exceção de 

pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame 

de responsabilidade de sócio constante da Certidão de Dívida Ativa, pelo 

que deve ser mantida a decisão unipessoal do relator que negou 

seguimento ao recurso. Recurso não provido. (TJMT – 4ª Câmara Cível, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 153530/2015, Data de Julgamento: 

15-12-2015).

Ocorre que, in casu, a duplicata e as respectivas notas fiscais, mostram 

aparência de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual inadequada 

a via eleita pela Parte Executada para buscar a desconstituição do título 

executivo.

Por guardar similitude com a matéria discutida neste feito, trago à colação 

a decisão proferida no RECURSO ESPECIAL Nº 475.632 - SC 

(2002/0127623-5), da relatoria do Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

que atua na Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA N. 300-STJ. INCIDÊNCIA. 

QUESTIONAMENTO SOBRE ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS DE JUROS E 

ANATOCISMO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE DEBATE RELATIVO AOS 

CONTRATOS ANTERIORES. INADEQUAÇÃO, TODAVIA, DA VIA ELEITA 

PARA TANTO. I. A orientação consagrada no STJ é a de que: "O 

instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de 

abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial" (Súmula n. 

300-STJ) e "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida 

não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos 

contratos anteriores" (Súmula n. 286-STJ). II. Todavia, conquanto possam 

ser investigados os contratos anteriores que deram margem ao de 

confissão, tal não é possível pela via da exceção de pré-executividade, de 

limitado uso, facultados os meios próprios, após a garantia do juízo em que 

se processa a cobrança executiva. III. Recurso especial não conhecido.

 (...)

Como visto, a Súmula n. 286, acima transcrita, permitiria, em tese, o exame 

dessas questões, quando identificado que os contratos precedentes, que 

deram origem ao de confissão, presentemente cobrado, contém cláusulas 

eventualmente ilegais. E, é claro, desde que inexistente novação efetiva, 

em que as partes realmente tenham renegociado a dívida anterior, 

substancialmente alterando as condições anteriores, por exemplo, 

reduzindo juros, saldo devedor, etc. (...) Mas, nada disso é possível, 

obviamente, em exceção de pré-executividade, instrumento que 

absolutamente não se presta a tanto, limitado o seu uso, que é muito 

restrito, a vícios flagrantes, como no caso das condições da ação, o que 

não se estende ao exame de cláusulas contratuais para se aferir se os 

juros cobrados são ou não excessivos ou se houve ou não anatocismo 

vedado em lei. Aliás, nem se identifica, na espécie, de logo, uma 

ilegalidade, porquanto, como consabido, de um lado as instituições 

financeiras não se acham limitadas pela Lei de Usura, e, de outro, a 

capitalização é admitida em certas situações e periodicidade, tudo a se 

levar o debate para as vias próprias após garantido o juízo onde se 

processa a cobrança, seja por meio de embargos à execução, seja por 

ação revisional, mas, de forma alguma, em exceção de pré-executividade, 

dado o limitado alcance deste instituto processual, criado pela 

jurisprudência(...)” (STJ - REsp 475632 (2002/0127623-5 - 26/05/2008). 

(Destaquei).

De tal modo, não há como acolher a pretensão do Executado.

- Da gratuidade da justiça solicitada pelo Devedor.

Convém explicitar, de início, que a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada nas provas dos 

autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, 

de modo que este deve ser deferido somente a quem provar, 

satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

Inadequado seria esquecer, ainda, que não se exige que a parte 

Executada esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a 

demonstração de que seu comprometimento econômico não lhe permite 

demandar em juízo sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua 

família.

No caso dos autos, notadamente pelo extrato do SPC anexado ao feito 

(fls. 58), denota-se que a Executado é responsável pela administração da 

empresa Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda ME, bem como figura 

como sócio da empresa Ipanema Diesel Ltda. Além disso, referido 

documento revela que o Devedor se comprometeu ao pagamento de 

diversos outros débitos de importâncias expressivas.

Outrossim, o Executado deixou de trazer qualquer documento hábil para 

comprovar suas rendas, tais quais: carteira de trabalho, declaração de 

imposto de renda ou registro similar, limitando-se a trazer apenas 

declaração de hipossuficiência e extrato de registros no SPC.

Neste ponto, alias, convém advertir que apesar de haver restrições ao 

crédito em nome do Devedor, tal demonstrativo não tem o condão de 

comprovar a ausência de recursos, mas o inadimplemento contratual.

Logo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO 

IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação de que o patrimônio do 

devedor comporta o pagamento das custas processuais, tal circunstância 

retira do requerente o perfil de hipossuficiência, pressuposto da norma 

instituidora do benefício da assistência judiciária gratuita. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE CAMPO VERDE - AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO 

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. 

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16.06.2010) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DECISÃO QUE 

INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AOS MESMOS E OS BENEFÍCIOS DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS LEGAIS NÃO 

DEMONSTRADOS – DECISÃO INCENSURÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. 

Os embargos do devedor somente podem ser recebidos com efeito 

suspensivo se presentes os requisitos elencados no art. 739-A, § 1°, do 

CPC. Se o patrimônio do requerente se mostra extremamente vultoso, 

correta a decisão que indefere a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, notadamente quando as custas a serem 

recolhidas se mostram insignificantes frente aos bens que compõem esse 

patrimônio. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 107064/2009 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - AGRAVANTES: 

AMAURY JOSE GUOLO E OUTRO(s) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. 

A. – RELATOR: EXMO. SR. DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO – j. 

16.12.2009) (negritei).

Decido.

Diante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

apresentada na ref. 37.

INDEFIRO, também, o pedido de justiça gratuita formulado pelo Devedor, 

pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as 

custas do processo.

 No mais, considerando o destaque dispensado pelo NCPC ao princípio do 

contraditório, a fim de assegurar às partes paridade no exercício de 

defesa, determino a INTIMAÇÃO da exequente para se manifestar acerca 

do pedido de Ref. 42, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, volvam os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Campo Verde - MT, 17 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136399 Nr: 8958-43.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios para o fim de 

sanar a omissão contida na sentença de Ref. 10 e, via de decorrência, 

defiro os benefícios de justiça gratuita. No mais, permanece a sentença tal 
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como lançada.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde, 23 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136402 Nr: 8961-95.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Rodrigues Ruas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios para o fim de 

sanar a omissão contida na sentença de Ref. 10 e, via de decorrência, 

defiro os benefícios de justiça gratuita. No mais, permanece a sentença tal 

como lançada.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde, 23 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136398 Nr: 8957-58.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios para o fim de 

sanar a omissão contida na sentença de Ref. 10 e, via de decorrência, 

defiro os benefícios de justiça gratuita. No mais, permanece a sentença tal 

como lançada.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde, 23 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91979 Nr: 1337-63.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Souza Filho-ME, Elias de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Processo nº 1337-63.2015.811.0051 (Código 91979).

Execução de Título Extrajudicial.

Decisão.

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que o executado noticia a realização de composição 

com o exequente, motivo pelo qual pleiteia pela extinção do feito nos 

moldes do art. 485, VIII, do NCPC (Ref. 60).

Nestes termos, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do supramencionado acordo, devendo 

apresentar a minuta, ou requeira o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 29 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95269 Nr: 2440-08.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Decido. Diante o exposto, REJEITO a presente exceção de 

pré-executividade apresentada na ref. 37. INDEFIRO, também, o pedido de 

justiça gratuita formulado pelo Devedor, pois não vislumbro a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo. No mais, 

considerando o destaque dispensado pelo NCPC ao princípio do 

contraditório, a fim de assegurar às partes paridade no exercício de 

defesa, determino a INTIMAÇÃO da exequente para se manifestar acerca 

do pedido de Ref. 42, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

volvam os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se. Campo Verde - MT, 

17 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E RECICLAGEM DE 

PNEUS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono o feito, 

a fim de intimar as partes, na pessoa de seus procuradores, para 

comparecer à Audiência de Conciliação para o dia 03/12//2018, as 

09h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais: À parte 

ré: 1)- O não comparecimento às audiências importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente 

trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 5MB cada. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono o feito, 

a fim de intimar a parte REQUERENTE, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Conciliação para o dia 03/12/2018 Hora: 

09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT, sob pena de arquivamento, extinção e condenação nas custas 

processuais: OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000219-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000219-30.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito em 

execução, conforme pedido formulado pela Exequente (ID 14066118). Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MATOS CINTRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000073-86.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito em 

execução, conforme pedido formulado pela Exequente (ID 15463969). Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIR ABADIA DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/11/2018 

Hora: 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais: À parte 

ré: 1)- O não comparecimento às audiências importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente 

trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 5MB cada. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

ANALISTA JUDICIÁRIO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GAIO ISIDORO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DA LUZ ISIDORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO APARECIDO NICOLETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 100041-81.2018.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Decisão. Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de 

R$34.730,09 (trinta e quatro mil, setecentos e trinta reais e nove 

centavos), conforme cálculo apresentado pelo exequente, nas contas 

existentes da parte Executada – CPF: 275.565.698-02. Em seguida, 

efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação, intimando-se 

as partes e seus Advogados, oportunidade que o Executado, querendo 

poderá oferecer embargos, observando-se o determinado na decisão de 

ID 11666968. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA GOMES SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da 

certidão da Sra. Oficial de Justiça (ID 1567064) Canarana-MT, 1 de 

outubro de 2018 MARIA AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000337-72.2018.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.L. RODRIGUES - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - MT 17147A-O e WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA, OAB - 

MT 24.395, para que providencie(m) o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000402-67.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. D. C. E. A. (REQUERENTE)

K. V. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. A. D. C. (REQUERIDO)

N. A. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA MANDADO DE CUMPRIMENTO DE CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DARWIN DE SOUZA PONTES PROCESSO n. 

1000402-67.2018.8.11.0029 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Atos 

executórios, Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE Endereço: 

BLUMENAU, 281, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

Nome: KETELLYN VALENTINA DE CASTRO Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: ANA FLÁVIA ALVES DE CASTRO Endereço: 

desconhecido Nome: Neuza Alves da Silva Endereço: Rua Três de Maio, 

713, Nova Canarana, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 FINALIDADE: 

Intimação de Vossa Senhoria para que proceda ao relatório de Estudo 

Psicossocial na residência da Sra. Neuza Alves da Silva, Endereço: Rua 

Três de Maio, nº 713, Bairro: Nova Canarana, Cidade: Canarana – MT, 

fone: (66) 99657-1622., verificando eventual interesse e condição de 

assumir os cuidados da menor Kettelyn Valentina de Castro. , 1 de outubro 

de 2018. Isadora Maria de Souza Brito Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66313 Nr: 999-53.2018.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, MJDSA, RESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista os documentos juntados às fls. 59/63, impulsiono os autos 

à exequente para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27418 Nr: 1287-45.2011.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Adail Andrade de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos, etc.

Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 13h30min (horário oficial do MT), ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas de Acusação e Defesa e realizado o 

interrogatório do acusado.

Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50616 Nr: 2084-79.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo 

Diehl, METALURGICA MULTIAÇO LTDA ME, ANDRE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, ANA PAULA AMORIM BABILÔNIA - 

OAB:OAB/MT 20.083, Dimitri Mello Minucci - OAB:, Leoveral 

Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se conforme requerido pelo Ministério Público na cota retro.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27846 Nr: 1718-79.2011.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto do Xingú - Sicrédi Alto 

Xingú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alindo Moegener, ADEMIR NAZARIO MARTINS, 

Loreli Therezinha Moergener Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis da Rosa - 

OAB:12.809/MS, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, DANIEL 

VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 17.609, Fernando Tambani 

Rodrigues - OAB:13986-B/MT, GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, JEFFERSON WEISS - 

OAB:17628/O, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MS 11.751, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, VANESSA ROCHA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Vistos,

Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto à petição de fls. 

180/209.

 Cumpra-se. Às prvidências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54592 Nr: 1043-43.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Vistos,

 NEILA DE CASTRO propôs a presente ação ordinária c/c pedido de 

indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, em 

face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, todos qualificados nos autos, afirmando, em síntese, que, no 

dia 03/03/2016, ao tentar efetuar o pagamento do licenciamento, DPVAT e 
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IPVA de seu veículo, foi informada que sob ele recaia duas multas e, por 

esta razão, só poderia concluir o processo se realizasse o pagamento 

das infrações, estas cometidas no dia 23/12/2012, na cidade de São José 

dos Quatro Marcos.

 Em apertada síntese, alega a parte autora que reside nesse Município de 

Canarana/MT, e trabalha na empresa Benedetti & Bolico Ltda ME, tendo 

colacionado aos autos cópia da CTPS e declaração da própria empresa, o 

que comprova que não estava afastada e nem sob período de atestado 

médico à época. Alegou ainda que na data das ocorrências das infrações 

estava em sua residência, bem como jamais esteve na cidade de São José 

dos Quatro Marcos.

 Alega ainda que adquiriu a motocicleta no ano de 2003, sendo que nunca 

saiu da zona urbana do Município de Canarana/MT, todavia, na data de 

03.03.2016, ao tentar efetuar o pagamento do licenciamento, foi informada 

das multas, que foram cometidas no dia 23.12.2012, no município de São 

José dos Quatro Marcos/MT.

Cumpre ressaltar, que anexou cópia de uma sentença condenatória, a 

qual apurou a culpabilidade de ANDRÉ SANTOS CHAVES, acusado e 

condenado no dia 23.12.2012, por volta das 22:50, na rua Santa Catarina, 

próximo a Praça Central, na cidade e comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT, estar conduzindo a motocicleta HONDA CBX 25 TWISTER, cor 

preta, placa JZU 4641, com capacidade psicomotora alterada em razão de 

influência de álcool.

Juntou documentos (fls. 12/23).

Deferido o pedido de antecipação da tutela (fl. 24/25).

O réu DETRAN-MT devidamente citado contestou (fls. 31/ss.) aos 

fundamentos de que houve a perda do objeto, tendo em vista que já 

corrigiu a inconsistência e suspendida a multa do veículo da autora. 

Alegou também não há interesse de agir da autora, pois ela não 

reconhece a multa e não há direito ameaçado ou violado, perpetrado pelo 

órgão do DETRAN/MT, até porque não teria como proceder as baixas das 

multas em desacordo com os ditames da legislação de trânsito.

 A autora repulsou na integralidade a contestação do DETRAN-MT 

(fls.59/63).

Em vista às partes a se manifestarem sobre a necessidade de provas o 

réu quedou-se inerte (fls. 75).

Em petição a autora requer o julgamento antecipado da lide (fls. 73).

 É o relatório do essencial.

Fundamento e Decido.

A hipótese é de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, sendo suficiente a prova documental produzida e desnecessária a 

produção de prova oral ou pericial. Ante o fato que as partes não 

apresetaram necessidade de prova oral, e quanto à prova pericial, se 

quedaram inertes, quanto ao pedido.

Desta feita, encontra-se o feito maduro.

Presentes os pressupostos processuais da ação, passo ao julgamento de 

mérito.

A tese da ilegitimidade do DETRAN/MT para anular os débitos decorrentes 

das infrações atribuídas ao prontuário do veículo da autora merece 

prevalecer, pois não cabe ao referido órgão anular auto de infração, sob 

pena de transpor sua competência.

Ademais, em contestação, o réu afirma que foi corrigido o erro material e 

suspendida a multa do veículo da autora, o que foi demonstrado por meio 

do documento de fls.46, no qual consta “efeito suspensivo” quanto às 

multas lá relacionadas. Ocorre que o DETRAN não é parte legítima para 

responder por multas aplicadas por Municipalidade e suas consequências. 

Isso porque, nos termos do artigo 21, VI, do CTB, a autuação dos 

infratores compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua 

circunscrição.

 Nesse sentido:

 RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. DETRAN/RS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇAO DE 

TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSO 

DE SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO HÍGIDO. ORGÃO AUTUADOR POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 

Da prova coligida aos autos, denota-se que parte autora foi autuada pela 

infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 

conforme auto de infração de trânsito, cujo órgão autuador é a Polícia 

Rodoviária Federal. Em decorrência do cometimento da infração, foi 

instaurado o processo de suspensão ao direito de dirigir. O fundamento do 

pedido de anulação do PSDD diz com o mérito da autuação em si. Sendo o 

processo administrativo de suspensão ao direito de dirigir conseqüência 

da higidez do auto de infração lavrado, não prospera a ação proposta 

contra o DETRAN/RS por ilegitimidade passiva. Sentença de extinção do 

feito mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007500200, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 24/05/2018).

Portanto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para 

responder por autuações realizadas por outro ente. Cabe ao DETRAN/MT 

responder apenas quanto à regularidade do processo administrativo. E 

neste tocante, uma vez reconhecida a inconsistência impõe-se 

reconhecer que esta é de ciência inequívoca do DETRAN/MT, motivo pelo 

qual não há motivos para que a autarquia crie impedimentos para a 

realização do licenciamento do veículo, até mesmo porque, conforme 

extratos, que ora anexo, os recursos administrativos de infração já foram 

deferidos e homologados em 17.10.2016.

 Do mesmo modo, não cabe a condenação em danos morais, em virtude da 

ilegitimidade do requerido.

 Por todo o exposto, JULGO improcedentes os pedidos iniciais, para 

extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pelo autor.

 Publique-se, intime-se e registre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50938 Nr: 2242-37.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRFJ, JDDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel 

Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA PETIÇÃO 

INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, para condenar Ederson Luiz Jazinski, 

qualificado na inicial, a pagar à representante da autora a importância de 

R$ R$ 3.990,87 (três mil, novecentos e noventa reais e oitenta e sete 

centavos). Condeno a parte ré a pagar ao advogado da parte autora o 

montante relativo a 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa.Publique-se, intime-se e registre-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62694 Nr: 2512-90.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL AMORIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MARCELO BRASIL SALIBA e MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO, para que providencie a complementação, nos 

termos da Certidãodo Sr. Oficial de Justiça transcrita a seguir: Certifico 

que para devidos fins que a quilometragem a ser percorrida para o 

cumprimento da diligência do mandado é de 4 zonas urbanas (ida e volta), 

perfazendo o valor de R$ 51,80 (cinqüenta e um reais e oitenta e 

centavos), a ser pago conforme portaria de nº 053/16 devendo ser 

recolhido 2 (duas) guias do respectivo valor pois o referido mandado é 

cumprido em dois oficiais. Deverá ser gerada a guia de pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, no site do Tribunal de 
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J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

Jose Everaldo Barbiero, José Nogueira Gonçalves, Jose Francisco dos 

Santos, Clezio Daniel Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Edson Rocha - OAB:3669-A, Erico Rafael 

Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado 

- OAB:27.000/GO, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, José 

Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT, RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos.

Conforme determinação do E. TJMT (fls. 1.569), renove-se o mandado de 

imissão na posse de fls. 1.224, contudo sem necessidade de perito, dado 

que os marcos foram estabelecidos (fls. 1.485), e com o reforço policial 

(fls. 1.300).

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-42.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ABILIO GROMANN (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO GONCALVES SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000242-42.2018.8.11.0029. REQUERENTE: HUGO ABILIO GROMANN 

REQUERIDO: DIOGO GONCALVES SOARES Vistos etc. Trata-se de ação 

Declaratória de inexigibilidade de débito com pedido liminar proposta por 

Hugo Abílio Gromann em face de Diogo Gonçalves Soares, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora aduz que se encontra 

respondendo criminalmente por ter comprado cigarro contrabandeado do 

Requerido, Sr. Diogo. A mercadoria em questão foi apreendida. Ocorre 

que, como pagamento, o Requerente havia dado um cheque no valor de 

R$ 9.428,60 e que agora pretende o Requerido receber. Alega ainda, que 

o Requerido compareceu até o Cartório de 2º Ofício de Canarana/MT e 

realizou o protesto do referido cheque. Ao final pleiteou pela concessão 

da liminar, a fim de que se retire o nome do requerente do protesto do 

Cartório do 2º Ofício e se proíba qualquer inscrição ou novo protesto por 

parte do Requerido. Juntou documentos. Fundamento e decido. Verifico 

que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma 

das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da 

demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma 

mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela 

parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar 

a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Para o Código 

Civil, o negócio jurídico é nulo quando for ilícito, impossível ou 

indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as 

partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma 

solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por 

objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou 

proibir-lhe a prática, sem cominar sanção (art. 166, inciso II do Código 

Civil). O negócio nulo não produz qualquer efeito e a qualquer momento 

pode ser declarado. Decorrência lógica e natural da declaração da 

nulidade do negócio jurídico celebrado é a declaração de inexigibilidade do 

valor estampado no título apontado a protesto, uma vez que o cheque foi 

protestado. O “fumus bonis iuris”, resta revelado ante o cenário no qual o 

requerente sequer recebeu a mercadoria, fruto da negociação. Por outro 

lado o “periculum in mora” também resta evidenciado, visto que estando o 

requerente protestado, logicamente esta sofrendo restrições quanto à 

movimentação de crédito. De outra banda, temos que a mercadoria, uma 

vez apreendida, não chegou às mãos do requerente, mesmo assim, o 

requerido protestou o cheque, restringindo assim o crédito do requerente. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

determinando-a, na forma de SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

do protesto. Para tanto, oficie-se ao CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO, para que 

proceda com referida suspensão. Cite-se o Requerido para, querendo, 

responder, no prazo legal, nos termos do art. 335, NCPC. Designe-se nova 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a 

parte requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada 

nas despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Às providências. 

Cumpra-se. CANARANA, 27 de setembro de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32738 Nr: 2068-53.2009.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elzira Lara Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte embargada para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da decisão do TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103766 Nr: 1355-63.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joãozito Silva da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14922

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

2ª Vara

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE FROSINI EVANGELISTA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA CASTILHO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA CARDOSO FROSINI LUCAS EVANGELISTA 

(REQUERIDO)

MARIA REGINA FARIA HELLMEISTER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO FROSINI EVANGELISTA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000416-66.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Defiro o pedido e redesigno a audiência assinalada para o 

dia 21.11.2018. às 14 horas. II. Procedam-se às devidas intimações e 

comunicações. III. Expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 12 de setembro de 2018. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE FROSINI EVANGELISTA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA CASTILHO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA CARDOSO FROSINI LUCAS EVANGELISTA 

(REQUERIDO)

MARIA REGINA FARIA HELLMEISTER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO FROSINI EVANGELISTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, em cumprimento 

as determinações legais, intimando o(a) advogado(a) do requerente, via 

DJE, acerca da audiência designada para o dia 21/11/2018, às 14:00 Hs., 

bem como, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), vinculando os autos à Guia de 

Recolhimento e anexar ao processo em tempo hábil, para intimação da 

testemunha. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 1 de outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99711 Nr: 5691-47.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Benedito Paixão Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Diante do exposto:I. DETERMINO a intimação do requerido, inclusive por 

meio de mandado a ser cumprido diretamente na pessoa do gerente da 

unidade do banco nesta cidade, para que proceda ao IMEDIATO 

desbloqueio da CONTA SALÁRIO Nº 5498-4, da AGÊNCIA 1772-8, com a 

liberação dos valores de seu salário, sob pena multa.Reitero a advertência 

de que o desbloqueio determinado em decisão datada de 24.11.2017, 

DEVERÁ SER OBSERVADO até o julgamento desta ação ou prolação de 

outra decisão que eventualmente a revogue, sob pena de CONDENAÇÃO 

POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.II. Por ocasião da 

intimação do gerente da unidade do banco neste município, deverá ser 

registrado o seu nome e a sua identidade funcional.No mesmo ato, o 

servidor deverá ser advertido que o descumprimento da presente ordem 

ensejará:a) na requisição de instauração de procedimento policial para a 

apuração de eventual crime de prevaricação ou desobediência (Código 

Penal, artigos 319 e 330); b) na expedição de ofício ao órgão disciplinar 

competente para a abertura de procedimento administrativo visando a 

apuração/aplicação de sanção disciplinar contra o servidor recalcitrante; 

O mandado de intimação deverá ser instruído com das decisões, 

documentos pessoais da parte autora e outros que ainda se fizerem 

necessários para o cumprimento da medida.O mandado de intimação 

deverá ser assinado por este magistrado.III. Pelos motivos narrados 

alhures, CONDENO a parte requerida ao pagamento de multa no importe de 

5 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondentes à cifra de R$ 

4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), cuja importância deverá 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.Intime-se a requerida, 

pessoalmente e por meio do advogado constituído, advertindo-a de que, 

não havendo o pagamento no prazo fixado, a multa será inscrita como 

Dívida Ativa.Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e 

proceda-se na forma do art. 77, §3º, do CPC.IV. Cumprida a determinação 

dos itens I e II, tragam os autos conclusos.V. Expeça-se o necessário.VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78620 Nr: 605-32.2016.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando que se trata de ação sentenciada, inclusive com trâsito em 

julgado, não há necessidade de remetê-la para outro juízo, cabendo à 

autora a extração das cópias necessárias em caso de eventual interesse 

no cumprimento de sentença.

II. Deste modo, não havendo pedido de cumprimento de sentença, 

proceda-se ao arquivamento do feito.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89692 Nr: 1017-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINA EULALIA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no 

Decreto-Lei n° 911/69, e, por consequência, consolido nas mãos do 

credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar 

torno em definitiva.Por consequência, com base no art. 487, I, do CPC, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais, com fulcro no art. 98, §3º c.c. 85, §2º, do CPC, fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Ficam as referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça, que lhe defiro neste momento (art. 98, §§ 2º e 3°, 

CPC).Comunique-se ao DETRAN a autorização à parte autora para 

proceder à transferência do bem a terceiro que indicar, de acordo com o 

artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei n° 

10.931/2004.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

certifique-se.Cumpridas todas as providências acima, 
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arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73525 Nr: 1674-36.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamar da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Roman Mariano 

Scolfaro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Figueiredo de Sá 

Oliveira - OAB:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a advogada do requerido, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias apresentar o atual endereço do requerido, 

conforme requerimento do MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 108713 Nr: 3467-05.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGP, FGPBE, ADSA, WRC, GAM, GAM, MCAF, 

JMdS, JR, MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Volochko - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE CAROLINE SCHOMMER 

- OAB:21588/O, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:MT/11.987, JHONY 

NICÁCIO CLEMENTE - OAB:18294

 Vistos, etc.

I. Processo em segredo de justiça.

II. Seguem anexos os extrados das consultas feitas e respectivas ordens 

de bloqueio, em cumprimento à ordem de instância superior.

III. Diligencie-se o necessário para cumprimento da decisão exarada no dia 

23.8.2018.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000415-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

EDEMAR ANGELO PILLON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias, tendo em vista a certidão de decurso de 

prazo retro. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMERSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da petição da parte 

promovida - ID 14938469, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA NOGUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de 

setembro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-59.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

TIAGO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte executada para se comprovar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, o cumprimento do acordo 

homologado nos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de setembro de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de 

setembro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-98.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULA KAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/10/2018 Hora: 15:00 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 29 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-92.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EDINEI DO CARMO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da tentativa 

infrutífera de penhora on line nas constas do executado, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção em caso de ausência de 

manifestação. Chapada dos Guimarães-MT, 29 de setembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

SUELY MARIA DE SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 29 de setembro de 2018 - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-45.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/10/2018 Hora: 15:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 29 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010441-87.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de 

decurso de prazo para a parte executada, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 29 de setembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-06.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA FELIX PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/10/2018 Hora: 15:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 29 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-19.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA DE SOUZA GUEDES (REQUERENTE)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NATALIA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 14182521, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 29 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-22.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

NOELMAR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 13:30 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 29 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-24.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE BOMDESPACHO AZEVEDO MOREIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 13:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DAS GRASSAS ROCHA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 14:00 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)
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SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010207-13.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação dos advogados das partes da decisão ID 15004164 e do extrato 

do resultado do bloqueio via Renajud ID 1566819 , conforme segue: "(...) 

Vistos etc. Defiro o pedido de busca via RENAJUD. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Intime-se o 

executado para apresentar o bem para ser lavrado o termo de penhora e 

avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.(...)"

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010200-55.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GIL LOPES (ADVOGADO(A))

IVA SOUZA MIRANDA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO (ADVOGADO(A))

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação dos advogados das partes da decisão ID 15004624 e do 

resultado do bloqueio via Renajud ID 15666325, conforme segue: "(...) 

Vistos etc. Defiro o pedido de busca de bens dos executados, via 

RENAJUD. Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da 

medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá 

como Termo de Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de cinco (5) dias. Intime-se o executado para apresentar o bem a 

fim de proceder-se com a avaliação. Junto, na oportunidade, o extrato do 

bloqueio, razão pela qual, indefiro, por ora, a busca de bens no sistema 

INFOJUD, por ter sido positiva a penhora de veículo automotor. Intime-se o 

autor para requerer o que lhe é de direito, em 5 dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.(...)"

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000732-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATO DA SILVA (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000732-79.2018.8.11.0024. REQUERENTE: HONORATO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 15017553) Na mesma oportunidade a patrona do 

reclamante protestou pela concessão de prazo de cinco dias para a 

juntada do atestado médico que justificaria a ausência do autor, o que não 

foi realizado. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000685-42.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON JOAO TODESCHINI (EXEQUENTE)

HILOMAR HILLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR JOSE DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000685-42.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: EDISON JOAO TODESCHINI 

EXECUTADO: EDGAR JOSE DO CARMO Vistos, etc. Recebo os embargos, 

pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O escopo 

dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros 

advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a 

compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, com razão o 

embargante. Conforme se verifica do id 14329900 o pedido de 

redesignação da audiência realizada no dia 24/07/2018 já havia sido 

deferido, sendo que inclusive tal audiência já estava cancelada. Portanto, 

é evidente a contradição existente entre o despacho e a sentença 

proferida, motivo pelo qual estes embargos merecem ser providos. Ante o 

exposto, presentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, opino pelo PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, declarando nula a sentença proferida no id 14727660, 

devendo-se assim o feito ter seu regular prosseguimento, com a 

designação de nova audiência de conciliação. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 
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Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000711-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

INACIO DA SILVA BEZERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000711-40.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: INACIO DA SILVA BEZERRA 

EXECUTADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Impugnação ao cumprimento de 

sentença opostos por Sky Serviços de Banda Larga Ltda em desfavor de 

Inácio da Silva Bezerra, versando sobre o erro de cálculo e excesso de 

execução. Antes de adentrar ao mérito do excesso de execução, informo 

que a nomenclatura que será utilizada na decisão é aquela constante do 

artigo 52, IX da Lei 9.099/99, isto é, EMBARGOS A EXECUÇÃO. O 

embargado ao responder, concordou com os argumentos da embargante 

nos seguintes termos: “(...) que concorda com os cálculos apresentado 

pela parte contraria nos autos de Impugnação apresentados 

anteriormente, qual seja, o valor R$: 3.644,33 ( três mil e seiscentos e 

quarenta e quatro reais e trinta e três centavos).” Desse modo, é medida 

imperiosa acolher o pedido. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos Embargos à execução, declarando o excesso de 

execução no valor de R$ 207,98 (duzentos e sete reais e noventa e oito 

centavos). Após o trânsito em julgado expeça-se Alvará Eletrônico em 

favor da EMBARGANTE pelo valor de R$ 207,98 (duzentos e sete reais e 

noventa e oito centavos). Expeça-se também Alvará Eletrônico em favor 

do EMBARGADO pelo saldo remanescente na conta judicial para zerá-la. 

ISENTO de custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 15 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-19.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ISRAEL ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010226-19.2013.8.11.0024. REQUERENTE: ISRAEL ALVES DA CRUZ 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, "caput", da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. - DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA A 

requerida alega que o presente juízo é incompetente, uma vez que é 

necessária a realização de prova pericial. No caso em tela, tenho que a 

prova pericial é dispensável. Além do mais, a empresa de telefonia possui 

meios de demonstrar, através de um estudo técnico, elaborado por seus 

profissionais, que o serviço foi fornecido de forma adequada. Assim 

sendo, o presente juízo é competente. Rejeito, pois, a preliminar de 

incompetência do juízo. Passo a análise do mérito. Trata-se de 

Reclamação com pedido de danos morais promovida por Israel Alves da 

Cruz em face de Claro S/A. Em síntese, aduziu o Reclamante que é 

morador do distrito de Praia Rica, sendo detentor da linha telefônica (65) 

9263-6237 e, em 06/09/2011 houve a suspensão temporária do serviço 

ofertado pela Reclamada (ausência do sinal telefônico) que perdurou por 

42 dias. Discorre que todos os moradores da região que usufruem dos 

serviços prestados pela reclamada se dirigiam até a Associação de 

Moradores do Paraíso de Manso a fim de solucionarem o problema, pois já 

havia se passado quase um mês e o sinal não havia sido restabelecido. 

Que em 05/10/11 a mencionada Associação encaminhou oficio com 137 

assinaturas pleiteando a resolução do problema, sendo que não 

receberam qualquer resposta. Informa que o sinal foi restabelecido 

apenas em 18/10/11. Por conta dos fatos narrados, relata ter sofrido 

danos morais, pelo que requer a respectiva indenização. Em sede de 

defesa, a reclamada apenas nega a existência da suspensão do serviço e 

a ausência do dano moral indenizável, pugnando ao final pela 

improcedência do pedido. Pois bem, considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Da análise detida dos 

autos, sobressai claro a existência do defeito na prestação do serviço. 

Diferente do que afirma o reclamado, o reclamante conseguiu comprovar 

satisfatoriamente o defeito na prestação de serviço, visto que anexou aos 

autos no id 1130635 ofício encaminhado à Câmara Municipal de Chapada 

dos Guimarães pleiteando providências junto ao reclamando para o 

restabelecimento do serviço, conforme trecho citado abaixo: 

“Comunicamos Vossa Senhoria que nós moradores de Praia Rica, Paraíso 

do Mano e regiões circunvizinhas estamos desde o dia seis de setembro 

de dois mil e onze sem sinal da operadora de celular CLARO, não 

sabemos o que aconteceu que de repente os celulares da CLARO nos 

deixaram ilhados sem comunicação nesta região. Pedimos aos senhores 

vereadores que nos ajude a lutar pelos direitos de consumidores que 

somos, pois a maioria da população desta região faz usa da operadora 

acima citada, como os senhores são nossos representantes, solicitamos 

que tomem as providências cabíveis para que normalize os serviços da 

mesma.” Ato contínuo, a Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães 

encaminhou ofício ao reclamado, sendo recebido pela Gerente em 

06/10/11 (id 1130637) requerendo dentre outras providências, o 

restabelecimento do sinal, conforme se segue: “Além destas 

considerações faz-se necessário o restabelecimento do sinal que já 

existia na região e que deixou de ser captado pelos moradores, sem 

nenhum comunicado prévio, conforme cópia do abaixo-assinado em 

anexo.” Necessário observar que no abaixo-assinado constava 137 

assinaturas requerendo o restabelecimento do sinal. Imperioso ainda 

registrar que em sede de defesa não houve impugnação especifica a 

estes documentos, bem como não foi apresentada qualquer justificativa ou 

explicação quanto a falha na prestação do serviços, limitando o reclamado 

a afirmar apenas que o serviço ofertado é de boa qualidade e que não 

houve a suspensão do sinal, conforme se vê do trecho destacado: "Posto 

isto, cumpre-nos agora esclarecer o ocorrido de modo a restar 

demonstrado a completa ausência de razão da parte Requerente quanto 

aos fatos narrados na exordial, vejamos. Ao contrário do disposto na 

peça de ingresso, a Requerida presta um serviço de qualidade aos 

consumidores no estado do Mato Grosso, possuindo ampla e adequada 

cobertura em seus diversos municípios, sobretudo em Chapada dos 

Guimarães e adjacências, razão pela qual não corresponde com a 

verdade as afirmações autorais de má-prestação dos serviços. Desta 

forma, os serviços nunca estiveram indisponíveis aos consumidores e 

ainda que restasse caracterizada falha na prestação de serviço da 

Operado Ré, tem-se que TAL FATO NÃO SERIA CAPAZ DE ENSEJAR 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À PARTE AUTORA." Sabe-se que a 

suspensão temporária dos serviços de telefonia em razão de problemas 

técnicos e operacionais, embora causem transtornos, são vistos como 

mero aborrecimento não sendo possível a indenização. No entanto, no 

caso específico dos autos, a suspensão do serviço extrapolou o limite do 

aceitável, visto que 137 consumidores, inclusive o reclamante, 

permaneceram sem o serviço por 42 dias, restando absolutamente 

incomunicáveis por este período. Ademais, os transtornos experimentados 

pelo reclamado foram intensificados pelo reiterado descaso no tratamento 

e solução do defeito por parte da ré, que ciente do problema, não 

procedeu no restabelecimento do serviço, conforme é possível se 

depreender do oficio encaminhado pela Câmara Municipal de Chapada dos 

Guimarães. Nesse sentido, é a jurisprudência: RECURSOS INOMINADOS - 
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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. A suspensão durante 

longo período dos serviços de telefonia gera dano moral. Eleva-se o valor 

da indenização por dano moral, se foi fixada fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (RI 327/2013, NÃO INFORMADO, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/04/2013, 

Publicado no DJE 12/06/2013) Conclui-se assim que a falha na prestação 

do serviço que impediu o reclamante de usufruir do serviço de telefonia 

por período de 42 dias, é passível de ser indenizada. Quanto à fixação 

dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tem-se como sensata e justa, a indenização por danos morais a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (30/03/2013), e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação da reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, 

em sede de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, 

eis que o rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à 

atual redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-37.2018.8.11.0024
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SIMONE DIAS DA CONCEICAO FRANK (REQUERENTE)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000599-37.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SIMONE DIAS DA CONCEICAO 

FRANK REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 14733051) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de setembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

NADIR CORREA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000706-81.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NADIR CORREA DOURADO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça, 

acostando a declaração de hipossuficiência desacompanhada do 

comprovante de rendimentos. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Sem preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de danos 

promovida por Nadir Correa Dourado em face de Telefônica Brasil S/A. Em 

síntese, aduziu a proponente que existe restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 172,28 (cento e 

setenta e dois reais e vinte e oito centavos), inscrita em 11/12/16. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços 

de telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 
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inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta documentação para comprovar a relação com a parte, de 

sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a 

relevância, já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos qualquer documento. Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome da requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – 11/12/16. RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos 

no valor de R$ 172,28 (cento e setenta e dois reais e vinte e oito 

centavos), inscrita em 11/12/16, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de setembro de 2018 Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-67.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE CRISTINE BOMM PERETTI (ADVOGADO(A))

LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.J.J. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EVANGELISTA JOAQUIM JESUS DA SILVA OAB - 545.562.791-00 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000026-67.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: LIGTAR MANUTENCAO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: E.J.J. DA 

SILVA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Ligtar Manutenção de 

Equipamentos de Informática Ltda - ME em face de EJJ. DA SILVA - ME. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram conforme 

minuta de acordo (ID 14644204), em que ficou estipulado o pagamento do 

valor de R$ 2.240,45 parcelado em seis prestações mensais. Portanto, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o 

acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de setembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000253-86.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ELIANE DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de 

débito, com pedido de indenização por danos morais, proposta por ELIANE 

DA SILVA RODRIGUES em face de BANCO BRADESCARD S.A, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante que não manteve 

relação jurídica com a parte reclamada, portanto, a negativação de seu 

nome é indevida. Por outro lado, o demandado anexa aos autos cópia do 

contrato com assinatura semelhante à dos documentos da parte autora. 

No caso, de um lado a parte reclamante alega não possuir relação jurídica 

com o reclamado, que, por sua vez, anexa cópia do contrato, com 

assinatura semelhante à assinatura do reclamante, o que demonstra a 

necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da 

assinatura da parte autora. Outrossim, tanto o reclamado em sua defesa 

quanto a reclamante em sua impugnação pugnam pela extinção do feito 

ante a necessidade da perícia. A competência do juízo é um dos 

pressupostos processuais, a ser observado por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se estão 

presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do 

juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e 

se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 
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se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Desse modo, 

diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna 

necessária à realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos 

fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de ofício, a 

incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente 

demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos 

Juizados Especiais. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela 

parte, para declarar a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-15.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BENEDITO DE FREITAS (REQUERENTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES (REQUERIDO)

GERALDO SIDNEI AFONSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000551-15.2017.8.11.0024. REQUERENTE: EDILSON BENEDITO DE 

FREITAS REQUERIDO: ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES Vistos, etc. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de pedido de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que EDILSON 

BENEDITO DE FREITAS promove em face de ERCÍLIA ARAUJO DOS 

SANTOS. Informa que em 09 de julho de 2017 aproximadamente às 

16h30min estava dirigindo o veículo Fiat Palio Week Trakking, em direção à 

Chapada dos Guimarães/MT e ao se aproximar da entrada do “Véu de 

Noiva” colidiu com o veículo conduzido pela reclamada. Assim, requer seja 

a parte contrária obrigada a pagar a quantia de R$ 18.740,00 A reclamada, 

por sua vez, ao contestar o pedido alegou que a culpa do acidente foi do 

reclamante, razão pela qual deduziu pedido contraposto de condenação 

da parte adversa, no valor de R$ 19.286,39. Não havendo arguição de 

preliminares, passo ao julgamento do mérito da lide. A ocorrência do 

acidente é fato incontroverso, divergindo as partes quanto à culpa pelo 

evento, uma vez que o reclamante alega que a culpa do acidente é da 

reclamada visto que não poderia ter realizado a manobra lateral e a 

reclamada alega que a culpa é do reclamante que conduzia o veículo em 

excesso de velocidade. Pois bem, a causa do acidente não foi apenas um 

fato isolado, mas sim a conjugação de duas situações determinantes: 

excesso de velocidade e a manobra em local proibido. Segundo o laudo 

pericial nº 02.07.2017.009357-01 lavrado por Perito Oficial Criminal (id 

10314680), a dinâmica do acidente assim ocorreu: “Ante o estudo e 

interpretação dos vestígios materiais assinalados, assim o Perito Oficial 

Criminal entende a dinâmica parcial e provável do acidente: O veículo 

V1-Fiat /palio Week de placa traseira KAS-4702 Chapada dos 

Guimarães/MT trafegava em excesso de velocidade pela Rodovia MT-351 

com sentido Cuiabá a Chapada dos Guimarães, ao passar pela placa VÉU 

de NOIVA atinge a porção dianteira do veículo Volkswagen Gol de placa 

traseira NJU-2427 Cuiabá/MT o qual não respeitou a sinalização horizontal 

da Rodovia e tentou fazer a conversão a sua esquerda. O Perito Oficial 

Criminal ressalta que o veículo Gol trafegava pela mesma Rodovia e com 

sentido Chapada dos Guimarães a Cuiabá. (...)” E na conclusão assevera: 

“Conforme o exposto, conclui o Perito Oficial Criminal do Presente Laudo 

Pericial, tratar o acidente como: colisão do tipo Impacto Frontal x Porção 

dianteira direita entre Veículos: Fiat Palio (V1) e Volkswagen Gol (V2). 

Considerando os vestígios encontrados no local do acidente e ante o 

estudo realizado, baseando-se em métodos de investigação em locais de 

acidente de tráfego, o Perito Oficial Criminal signatário do presente laudo 

conclui que a causa determinante para a ocorrência do acidente em 

questão, fator principal do acidente está relacionada à combinação dos 

seguintes fatores: excesso de velocidade na Rodovia MT-351 por parte do 

condutor do veículo V1 – Fiat Palio Week de placa traseira KAS-4702 

Chapada dos Guimarães/MT e conversão à esquerda por parte do 

condutor do veículo V2-Volkswagen Gol de placa NJU-2427 Cuiabá/MT, 

desobedecendo à sinalização horizontal da Rodovia MT-351 o qual proibia 

deslocamento laterais.” É sabido que em questões envolvendo acidente de 

trânsito, o laudo técnico elaborado pela autoridade competente, é dotado 

de presunção juris tantum de veracidade o que, todavia, não impede que 

sejam os mesmos infirmados por outros elementos de provas 

contundentes, em sentido contrário. No entanto, no caso específico dos 

autos todas as provas trazidas pelas partes levam a mesma conclusão da 

perícia, visto que o autor não nega o excesso de velocidade e a ré não 

nega ter realizado a conversão em local inadequado. Inclusive o autor 

reafirma em impugnação que a sua velocidade no momento da colisão era 

superior a 100 km/h, tentando se eximir de sua responsabilidade sob o 

seguinte argumento: “No mais, verifica-se que a conduta do Promovente 

está dentro dos parâmetros legais, já que, conforme o Laudo Pericial o 

Autor estava a aproximadamente 113,45 km/h, isto é, estava dentro do 

limite permitido para aquele tipo de via já que suposta infração se daria 

caso houvesse ultrapassado 20% do limite de velocidade permitido, 

conforme disposto no Art. 61, II, b, 1 c/c Art. 218, ambos do Código de 

Trânsito Brasileiro, senão, vejamos: “Art. 61. A velocidade máxima 

permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas 

suas características técnicas e as condições de trânsito. [...] b) nas 

rodovias de pista simples: [...] 1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para 

automóveis, camionetas e motocicletas; (...)” No entanto a velocidade 

máxima permitida naquele local específico é de 40km/h conforme se faz 

prova o registro fotográfico juntado no id 11012957. Portanto, dentro dos 

próprios fundamentos trazidos pelo autor, estava ele em excesso de 

velocidade o que contribuiu para o acidente em questão. Assim, 

verifica-se que reclamante e reclamada concorreram para o acidente, 

conforme restou devidamente registrado no laudo pericial. Sendo assim, 

quando à conduta de ambas as partes não merecem guarida, notadamente 

em virtude do dever de cuidado de quem conduz veículo automotor, nos 

termos do que dispõem os artigos 28 e 34 do Código de trânsito Brasileiro: 

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito.” “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade.” Destarte, no que se refere aos 

danos materiais decorrentes do acidente, ficam prejudicados os pedidos 

formulados pelas partes, não cabendo qualquer indenização, devendo 

cada parte arcar com seus próprios prejuízos, decorrentes de seus atos 

culposos, diante da compensação de culpas. Nesse sentido, estabelece o 

artigo 945 do CC: “Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para 

o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a 

gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.” Neste 

sentido é a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso 

Inominado:8010197-21.2016.8.11.0005 Classe CNJ:460 Origem: Juizado 

Especial Cível de Diamantino/MT Recorrente(s): Vivaldino Dias Machado 

Recorrido(s):KPM Empreendimentos E Participações Ltda. Companhia De 

Locação Das Américas Juiz Relator: Edson Dias Reis Data do 

Julgamento:22.02. 2018 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA AFASTADA. RODOVIA. CONDUTOR QUE TENTAVA REALIZAR A 
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CONVERSÃO PARA O OUTRO LADO DA PISTA. COLISÃO COM VEÍCULO 

QUE REALIZAVA ULTRAPASSAGEM. AUSÊNCIA DE CUIDADOS 

NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A MANOBRA POR AMBOS. CULPA 

CONCORRENTE. IMPRUDÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).”. 6. A 

sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos 

e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (EDSON DIAS REIS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2018, Publicado no DJE 

02/05/2018) Da mesma forma, quanto ao pedido contraposto formulado 

pela reclamada, pelas mesmas razões deve ser rejeitado, DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como do pedido contraposto, declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita à reclamada. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000431-06.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DIAS RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

Roberto Martins (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000431-06.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: JORGE EDGAR FIRMO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ROBERTO MARTINS, SELMA DIAS RODRIGUES 

MARTINS Vistos etc. O exequente requereu a desistência da ação 

conforme informado na certidão de id 15235452. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010556-45.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

RAQUEL CAVALCANTE SATELIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010556-45.2015.8.11.0024. REQUERENTE: RAQUEL CAVALCANTE 

SATELIS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2011, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por outro lado, também é necessário registrar que a 

discussão quanto ao declínio de competência da justiça comum para o 

juizado especial, como realizado nos embargos de declaração, não se 

mostra pertinente, pois tal decisão não se atentou na dificuldade gerada 

para a produção da prova pericial que inviabiliza o trâmite destas ações 
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perante este juízo. Portanto, diante da problemática gerada quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta 

deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, opino por JULGAR EXTINTO 

o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do 

artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de setembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-60.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA LUZIA FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010555-60.2015.8.11.0024. REQUERENTE: SEBASTIANA LUZIA 

FERREIRA DE MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou 

transcorrer o prazo para realização do depósito judicial relativo aos 

honorários periciais, argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e 

não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento. A perícia 

neste caso é imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter 

a real extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada 

deve ser indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como 

parâmetro são anteriores à 2011, não refletindo a situação atual, o que 

seria capaz de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, 

inviabilizando uma solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora 

esteja assegurado a autora o benefício da gratuidade processual, tal 

benesse não obriga o Senhor Perito (que neste caso não possui convênio 

com o Poder Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no 

quadro de servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber 

ao final, nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento 

ao final do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado 

de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que 

cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência 

de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação 

do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por outro lado, também é necessário registrar que a 

discussão quanto ao declínio de competência da justiça comum para o 

juizado especial, como realizado nos embargos de declaração, não se 

mostra pertinente, pois tal decisão não se atentou na dificuldade gerada 

para a produção da prova pericial que inviabiliza o trâmite destas ações 

perante este juízo. Portanto, diante da problemática gerada quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta 

deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, opino por JULGAR EXTINTO 

o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do 

artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de setembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-33.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

ZILMA RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010270-33.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ZILMA RAMOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 
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indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2011, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães,18 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010354-34.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

EVANIL GONCALVES SANTOS SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010354-34.2016.8.11.0024. REQUERENTE: EVANIL GONCALVES 

SANTOS SILVA FERREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou 

transcorrer o prazo para realização do depósito judicial relativo aos 

honorários periciais, argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e 

não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento. A perícia 

neste caso é imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter 

a real extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada 

deve ser indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como 

parâmetro são anteriores à 2011, não refletindo a situação atual, o que 

seria capaz de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, 

inviabilizando uma solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora 

esteja assegurado a autora o benefício da gratuidade processual, tal 

benesse não obriga o Senhor Perito (que neste caso não possui convênio 

com o Poder Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no 

quadro de servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber 

ao final, nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento 

ao final do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado 

de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que 

cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência 

de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação 

do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 
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Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CRISTIANA DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000667-21.2017.8.11.0024. REQUERENTE: CRISTIANA DA SILVA BUENO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença converteu 

o julgamento em diligência, determinando que a parte autora juntasse o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição, bem como juntasse documentos que comprovassem a 

hipossuficiência e ainda adequasse o valor dado a causa sob pena de 

extinção processual (ID 12081276). No entanto, a mesma quedou-se 

inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 14831514). Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane 

Costa de Araújo Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Aplica-se o disposto no art. 485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, quando a 

parte, apesar de intimada para promover a diligência que lhe incumbia, 

permanece silente por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente 

foi intimada para proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se 

manifestou nos autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Importante 

ainda registrar que é desnecessária a intimação pessoal da parte para 

responder ao chamado judicial conforme o disposto no art. 51, §1º da lei 

9.099/95, abaixo transcrito: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000117-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (EXEQUENTE)

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000117-26.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: DIEGO REIS CARMONA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor 

bloqueado através do Alvará Eletrônico N° 408423-3/2018, dando por 

encerrada a execução. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 
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obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA YAMAURA FELISARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000591-94.2017.8.11.0024. REQUERENTE: GILIANE MALANSKI REIS 

CARMONA - ME REQUERIDO: KATIA YAMAURA FELISARDO Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de 

cobrança referente a duplicada não paga, perfazendo o total de R$ 716,56 

(setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos). Para 

comprovar a origem da dívida, a requerente anexa a duplicata 

devidamente assinada pela requerida, além do demonstrativo atualizado do 

débito. Compulsando os autos verifico que a reclamada tomou 

conhecimento dos autos, sendo cientificado da audiência por contato 

telefônico, conforme certidão constante do id 14059171 e, ainda assim, 

não compareceu na audiência designada (id 15016103). Considerando 

que a parte Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de 

conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos 

termos do art. 20 da lei n. 9.099 e reputo verdadeiros a versão e os 

documentos apresentados pela parte Autora, uma vez que não ressai dos 

autos qualquer elemento em sentido contrário. DISPOSITIVO Assim, 

declaro a revelia da parte reclamada, com fundamento no artigo 344, do 

NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para 

CONDENAR a promovida, ao pagamento do valor de R$ 716,56 

(setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), corrigido pelo 

índice oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir do 

ajuizamento da ação. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se a 

Executada para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 

segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de setembro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000898-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO JUSTINO BERNABE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo n° 

1000898-93.2017.8.11.0009 Espécie: Benefício Previdenciário Parte 

Autora: Antônio Justino Bernabé Parte Ré: Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS Data e horário: Quarta-feira, 29 de agosto de 2018, às 17h 

PRESENTES Juiz de Direito: Fernando Kendi Ishikawa OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência, constatou-se a ausência da parte autora, não 

encontrada pelo oficial de justiça (Num. 13992888 - Pág. 1), mas intimada 

por meio de sua advogada (Num. 14704554 - Pág. 1). O INSS igualmente 

intimado (Num. 14261674 - Pág. 1), não compareceu à solenidade. 

DELIBERAÇÕES Vistos. Ausente a parte autora, que, embora não 

encontrada pelo oficial de justiça (Num. 13992888 - Pág. 1), vê-se que o 

respectivo mandado foi expedido equivocadamente, pois que constituiu 

advogada para a causa consoante procuração de Num. 7925557 - Pág. 1, 

profissional que foi devidamente intimada da audiência consoante Num. 

14704554 - Pág. 1. Com isso, cabia a ela (advogada) a intimação da parte 

autora e das respectivas testemunhas a respeito do ato, na forma do art. 

455 do NCPC. De qualquer sorte, expedido o mandado ao endereço da 

parte autora declinado na inicial, o zeloso Oficial de Justiça certificou que 

tal pessoa é desconhecida da região (Num. 13992888 - Pág. 1), razão pela 

qual reputo como válida a comunicação processual, na dicção do art. 274, 

parágrafo único, do NCPC. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que ela (parte autora) justifique a ausência na solenidade ou requeira 

o que de direito. Sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, 

venham-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000737-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIR PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000737-20.2016.8.11.0009 AUTOR: ALBENIR 

PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Preambularmente, a competência na hipótese versada nos 

autos só não seria da Justiça Comum estadual se existisse instalada na 

cidade a Justiça o Federal, o que não é o caso. Aquela, subsidiária, 

assume o vácuo não preenchido por esta, em prol do segurado ou 

beneficiário, na busca de uma justiça acessível nem sempre possível a 

pessoas geralmente de parcas posses e humildes, sem perspectivas de 

demandar em esferas na maioria das vezes situadas em localidades 

distantes de onde mora, já oriundos na maioria das vezes de rincões da 

vasta Comarca, cujos acessos de regra são difíceis, custos e demorados. 

Com isso ameniza as dificuldades de acesso a uma Justiça efetivamente 

justa, calcada na verdade real e no princípio constitucional da 

proporcionalidade. Portanto, é competente este juízo para o processo e 

julgamento da causa. Forte no art. 109, § 3.º, da Constituição Federal. 

Almeja a parte autora a concessão de tutela antecipada para ser 

agraciada com o recebimento desde logo do benefício a que julga fazer 

jus. Convém ressalvar que a antecipação de tutela provisória de urgência, 

nos moldes do art. 303, caput, do Código de processo Civil, exige 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 
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dano ou do risco ao resultado útil do processo. Definindo os elementos da 

petição inicial do pedido de tutela antecipada, dissertam Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1ª ed., 2015, p. 

862/863): “(...) Além do cumprimento das exigências do CPC 300, o autor 

deve expor tanto a lide quanto o direito a ser resguardado, na inicial, de 

forma sucinta e breve. O mesmo vale para a exposição do perigo na 

demora da prestação jurisdicional. O autor também deve indicar 

expressamente, no texto, que pretende se valer do benefício do CPC 303. 

Caso haja documentos imprescindíveis à propositura da ação devem ser 

juntados aqueles que se relacionam com o requerimento, devendo os 

demais serem acostados aos autos quando do aditamento posterior da 

inicial. E, especialmente no que diz respeito ao valor da causa, será 

preciso tomar em consideração o valor que terá a ação principal. (...).” 

Não obstante, apesar da cognição em casos tais ser apenas superficial, 

isto é, não exauriente, deve o Julgador, ao concedê-la, ter a quase 

certeza de que, se a demanda fosse julgada na ocasião, sairia à parte 

requerente vencedora. No caso específico, trata-se de aposentadoria por 

idade rural. Entrementes, oportuno consignar que os documentos juntados 

aos autos pela parte autora, por certo, configuram início tênue de prova 

material da qualidade de segurado especial, com pouquíssimas provas que 

ajudam a declarar o autor como trabalhador rural, entendo assim, 

imprescindível a produção de prova testemunhal para fazer um juízo 

seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a 

obtenção da pensão de maneira que se faz temerária a antecipação dos 

efeitos da tutela antes de encerrada a instrução processual. Válido anotar 

ainda que a concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a 

demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência 

previsto no art. 142 da Lei n.º 8.213/1991, mediante início razoável de 

prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental 

plena. Por oportuno, colacionados alguns julgados: “PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADORA RURAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de 

Instrumento manejado em face de decisão que indeferiu o pedido, 

formulado pela Agravante, que visava à concessão de aposentadoria 

rural por idade, por entender ausente a verossimilhança da alegação. 2. 

Para que se conceda a antecipação dos efeitos da tutela, necessário se 

faz observar, concomitantemente, seus requisitos, quais sejam, o 

periculum in mora e a verossimilhança das alegações, além da 

reversibilidade do provimento antecipado, conforme disposto no art. 273, 

do CPC”. (...) (TRF-5 - AG: 8223220134059999, Relator: Desembargador 

Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de Julgamento: 18/07/2013, 

Terceira Turma, Data de Publicação: 29/07/2013) PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de 

Instrumento manejado em face de decisão que concedeu a antecipação 

dos efeitos da tutela, determinando ao Agravante a implantação de 

aposentadoria por idade rural à Agravada, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 2. Para que se conceda a 

antecipação dos efeitos da tutela, necessário se faz observar, 

concomitantemente, seus requisitos, quais sejam, o periculum in mora e a 

verossimilhança das alegações, além da reversibilidade do provimento 

antecipado, conforme disposto no art. 273, do CPC”. (...) (TRF-5 - AG: 

96865920134059999, Relator: Desembargador Federal Rubens de 

Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 19/12/2013, Terceira Turma, Data 

de Publicação: 09/01/2014). Como visto acima, o entendimento 

jurisprudencial em casos que se pleiteia a aposentadoria rural por idade 

tem na prova testemunhal alicerce indispensável para o deslinde da 

questão, mormente considerando que a Lei n.° 8.213/1991 exige, para o 

aludido reconhecimento, início razoável de prova material, ciceroneado por 

prova testemunhal, razão pela qual o indeferimento do pleito de 

antecipação de tutela mostra-se inarredável. De mais a mais, em 

demandas desse talante, as provas colacionadas devem ser suficientes, 

a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, o que não é o 

caso, pois, para aferir se a parte autora tem o direito que alega, repito, 

provas deverão ser colhidas. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação 

de tutela. Não detectados os requisitos legais previstos no art. 303, caput 

e inciso I, do Código de Processo Civil. À míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições da Lei n.° 1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Deixo de designar audiência de 

conciliação, na forma do art. 344 do CPC, em virtude de prévia 

comunicação da autarquia demandada de que não tem interesse e nem 

condições de comparecer na referida solenidade nos termos do Ofício 

Circular 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT. Cite-se a parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal para, se lhe aprouver, defender-se no 

prazo de 30 dias, lapso este em dobro em virtude do que dispõe o art. 183 

do CPC. Consigne-se no mandado que se não for contestada a ação 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

conforme inteligência do art. 344 do aludido Codex. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 10 de janeiro de 2017. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000029-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

SALVADOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO/DECISÃO Código: 1000029-33.2017.8.11.0009 Vistos. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 DE MARÇO DE 2019, 

ÀS 15H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 25 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO APARICIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000913-62.2017.8.11.0009 Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 DE MARÇO DE 

2019, ÀS 16H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001311-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 
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DESPACHO/DECISÃO Processo: 1001311-09.2017.8.11.0009 Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 DE MARÇO DE 

2019, ÀS 17H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VILSON GONCALVES PARREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 29 de agosto de 2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101713 Nr: 3411-85.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pretensão de aposentadoria por tempo de contribuição 

especial proposta pela parte autora contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve síntese, que possui os 

requisitos legais e por isso requer a concessão do mencionado benefício.

Estabeleço como ponto controvertido a suposta insalubridade das 

atividades desempenhadas pela parte autora nos períodos de trabalho que 

alega terem sido exercidos sob condições prejudiciais à saúde.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias):

 a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, inciso II, NCPC);

b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, do NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos. Malgrado a Defensoria Pública tenha informado a inexistência de 

local onde as partes requeridas e seus pertences (móveis que guarnecem 

a residência) possam permanecer após o cumprimento do mandado de 

reintegração de posse, não há impeditivo legal ao cumprimento da medida, 

sob pena de obstaculizar a força e a vigência da lei e das decisões da 

Instância Superior (fls. 186/188, 211, 222 e 224/225).Conforme cópia do 

agravo de instrumento julgado em 09/03/2016 (fls. 134/138), a decisão 

singular proferida por este Juízo foi mantida à unanimidade por esta Casa 

d e  J u s t i ç a ,  c a b e n d o  a  e s t e  m a g i s t r a d o  a c a t á - l a 

simplesmente.Compreende-se o estado psíquico e emocional da parte ré. 

Todavia, os atos jurisdicionais que foram praticados observaram o 

contraditório e a ampla defesa, de modo que, ao menos neste momento, 

não há evidências que confirmem suas alegações, não restando outra 

opção senão o cumprimento das decisões que foram 

prolatadas.Observando-se o fundamento republicano da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88), bem como o direito social à 

moradia (art. 6º da CRFB/88), na forma da Política Nacional para a 

População em Situação de Rua (Decreto Presidencial nº 7.053/09), da 

Portaria nº 381, de 12 de dezembro de 2006, do Ministério do 

Desenvolvimento Social e da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 

2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, DETERMINO à 

Secretaria de Assistência Social do Município de Colíder o acolhimento 

temporário da parte ré e seus pertences, na forma do art. 7º, inciso XI, 

c.c. o art. 8, “caput” e §§, do Decreto Presidencial nº 7.053/09, seja em 

albergue público ou lar dos idosos, seja em propriedade privada com 

aluguel social ou outra medida análoga, bem ainda verificar a possibilidade 

de acomodação em residência de familiares, realizando, se necessário, o 

respectivo traslado.Oficie-se à Secretaria de Assistência Social Municipal, 

ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, todos de Colíder, para que 

coordenem entre si o cumprimento da decisão.Intimem-se.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97206 Nr: 225-54.2016.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRJ, DJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO RICARDO 

ALVES, para devolução dos autos nº 225-54.2016.811.0009, Protocolo 

97206, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001669-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA PRINCIPE (AUTOR(A))
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CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FRANCISCA GARCIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001669-37.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA PRINCIPE RÉU: ANA FRANCISCA GARCIA Vistos, etc. 1 - 

Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, e 

devidamente instruída com os documentos indispensáveis (art. 320 do 

CPC), RECEBO a petição inicial. 2 - Nos termos do art. 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil, PROCESSE-SE em segredo de justiça. 3 - 

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do NCPC, o qual poderá ser revogado a qualquer momento, se 

verificada as hipóteses legais. 4 - Quanto ao pedido de liminar, postergo a 

análise para após a audiência de conciliação. 5 - Analisando os autos 

entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Assim sendo, 

com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita 

na Resolução 125 do CNJ, DESIGNO audiência de conciliação, a ser 

realizada por esta Magistrada, para o dia 05 de novembro de 2018, às 

15h20min. Intime-se a parte autora para o seu comparecimento, na pessoa 

de seu advogado (§4º, do art. 334, CPC/2015). 6 - CITE-SE a requerida 

para comparecer à audiência designada, com as cautelas descritas no art. 

695 e parágrafos seguintes, do Código de Processo Civil. Nos termos do 

art. 695, §4º, do CPC, na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. 7 - Após, 

caso inexitosa a conciliação, fica desde já a requerida intimada para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data da audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 335, inciso I, 

do CPC. Deverá, ainda, neste caso os autos aguardar o decurso do prazo 

em secretaria. 8 - Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). 9 - Decorrido o prazo do item “7”, com ou sem 

apresentação de contestação, CERTIFIQUE-SE a secretaria e INTIME-SE a 

parte autora para pugnar pelo que entender de direito. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95252 Nr: 2773-86.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERNANDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Autos nº: 2773-86.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 95252.

Vistos, etc.

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela parte embargada em 

face da r. sentença proferida às fls. 17-20.

Alega o embargado que este Juízo foi omisso quanto aos honorários de 

sucumbência a que tem direito.

 À fl. 34, foi certificado a tempestividade dos embargos declaratórios.

 É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1 – Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I e II, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto 

ou questão existente em qualquer decisão judicial.

Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

 Em contrapartida, compulsando os autos verifico que há omissão na r. 

sentença objurgada, demonstrando o vício delineado no inciso II, do artigo 

1.022 do CPC/2015. Isso porque, quando da prolação da r. sentença de 

fls. 17-20, este Juízo deixou de se manifestar sobre os honorários 

sucumbenciais do advogado do embargado.

Pelo argumento acima exposto, conheço dos embargos, acolhendo-o, 

razão pela qual quanto a omissão existente na decisão objurgada, 

determino que passo a decidir acerca dos honorários sucumbenciais:

 “Nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 4º, inciso III, do CPC/2015, CONDENO a 

parte embargante em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o 

proveito econômico obtido, que deverão ser acrescidos no valor do débito 

principal na forma do § 13, também do art. 85 do CPC/2015.

3 – No mais, CUMPRA-SE as determinações remanescentes constantes na 

r. sentença de fl. 17-20.

Intime-se. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colider/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54898 Nr: 2337-06.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2337-06.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 54898

 Vistos, etc.

1 – Compulsando os autos, verifica-se que os RPVs de fls. 159-160 foram 

expedidos antes de transitar em julgado a sentença proferida nos autos 

dos embargos de declaração em apenso (cód. 95252), razão pela qual, 

determino seu imediato cancelamento para que seja expedido após o 

integral cumprimento daquela sentença, inclusive observando a r. decisão 

proferida nos embargos de declaração aviados naqueles autos pelo 

exequente acerca dos honorários advocatícios.

 2 – Aguarde-se o integral cumprimento da r. sentença de fls. 17-20 (autos 

apenso, cód. 95252), .

Às providências.

 Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41624 Nr: 3051-05.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDRIEL MATEUS, GERALDO MATEUS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3051-05.2006.811.0009

Código nº: 41624

Vistos, etc.

1 – Defiro o pedido de fl. 263-264, para que seja expedido alvará de 

levantamento dos valores indicados no Ofício de fl. 259, na forma 

requerida pela advogada.

EXPEÇA-SE o competente alvará.
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 CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

2 – Ante a informação de que houve falhas ao expedir o alvará de 

levantamento referente aos honorários sucumbenciais, DILIGENCIE a 

Secretaria acerca de tal situação e, se for o caso, desde já determino a 

expedição de um novo alvará com a mesma finalidade.

 3 – Após, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4 – Decorrido o prazo sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado da sentença de fls. 254-254 verso, ARQUIVE-SE o presente feito 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86175 Nr: 3582-47.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 Autos nº: 3582-47.2013.811.0009

Código nº: 86175

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença realizado por Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. (fls. 120-121), realizando o 

depósito dos valores em que foi condenado a pagar em favor de Euclides 

Gonçalves de Oliveira.

Intimado para manifestar sobre o petitório de fl. 120-121, Euclides G. de 

Oliveira se limitou a requerer o levantamento dos valores em depositados 

em seu favor, deixando de se insurgir contra os respectivos valores.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da condenada 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A, conforme fls. 

120-122, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

2 - Sem custas e honorários.

3 - Destarte, DEFIRO o pedido (fls. 126) de levantamento dos valores 

depositados nos autos (fls. 121-122), devendo a Secretaria de Vara 

expedir o respectivo alvará nos termos requeridos pela advogada.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o beneficiário dos valores para, no prazo de 

10 (dez) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido, o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado da sentença, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1398-60.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas. 

Destarte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para levantamento dos valores 

indicados nos Ofícios de fl. 151-152, observando a conta corrente 

indicada à fl. 160, visto que o titular da referida conta possui poderes para 

tanto (procuração de fl. 97).Nesse ponto, destaca-se que, em virtude da 

habilitação promovida nos autos (fls. 107 e 110), deverá a Secretaria de 

Vara proceder com as devidas retificações na capa dos autos e no 

Sistema Apolo.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE o exequente, herdeira habilitada nos autos, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.Decorrido o prazo 

supra sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 28 de setembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80608 Nr: 1605-54.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA, IVONETE ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 (...)Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.2 - Sem custas e 

honorários.3 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 436) de levantamento dos 

valores depositados nos autos (fl. 435), devendo a Secretaria de Vara 

expedir o respectivo alvará nos termos requeridos pelo 

advogado.EXPEÇA-SE o competente Alvará.CUMPRA-SE o que dispõe o 

§3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o beneficiário dos 

valores para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que de direito.5 - 

Decorrido, o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado da sentença, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38724 Nr: 829-64.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ALMONDE BISPO, DONATILA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 829-64.2006.811.0009

Código nº: 38724

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Vilma Almonde Bispo 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, aportaram aos autos, ofícios oriundos da COREJ 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes 

ao crédito do autor e aos honorários sucumbenciais (fls. 235-236).

Pedido da exequente às fls. 240-241, requerendo a expedição de alvará 

de levantamento referente aos valores indicados nos Ofícios de fls. 

235-236.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 235-236, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, DEFIRO o pedido (fls. 240-241) de levantamento dos valores 

depositados nas contas indicadas às fls. 235-236, devendo a Secretaria 

de Vara expedir o respectivo alvará, conforme requerido pela advogada.

 EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52842 Nr: 279-30.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas.2 - 

Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 188 verso) de levantamento dos valores 

depositados na conta indicada à fl. 188, devendo a Secretaria de Vara 

expedir o respectivo alvará, conforme requerido pelo advogado. 

EXPEÇA-SE o competente Alvará.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 

450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”, uma vez que ainda não foi cumprido conforme determinado 

à fl. 176.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.3 - Decorrido o prazo do item “2” sem 

requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 28 de setembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48817 Nr: 2604-46.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2604-46.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 48817.

Vistos, etc.

1 – Defiro o pedido de fl. 258, razão pela qual, EXPEÇA-SE o competente 

alvará para levantamento dos valores indicados no Ofício de fl. 257, na 

forma requerida pelo exequente.

2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para manifestar pelo que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 - Decorrido o prazo do item “2” e inexistindo pedidos, aguarde-se o 

pagamento do precatório expedido à fl. 255.

 Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 2091-44.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FERNANDES SAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009/218

Código nº: 51376

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Elza Fernandes Savi, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, aportaram aos autos, ofícios oriundos da 

Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores (cumprimento da 

obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e aos honorários 

sucumbenciais (fls. 95 e 114).

 À fl. 100 foi expedido alvará referente aos valores a título de crédito do 

exequente, do qual, após o levantamento (fl. 102-103), foi devidamente 

intimado pessoalmente, conforme certidão de fl. 101.

Às fls. 118-119, a exequente manifestou requerendo o levantamento dos 

valores a título de honorários sucumbenciais depositados nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 95 e 114, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, DEFIRO o pedido (fls. 118-119) de levantamento dos valores 

depositados na conta indicada no Ofício de fl. 114, devendo a Secretaria 

de Vara expedir o respectivo alvará, conforme requerido pela exequente.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.
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INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92163 Nr: 779-23.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 779-23.2015.811.0009

Código nº: 92163

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Josefa Maria da Silva, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, aportaram aos autos, ofícios oriundos da 

Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores (cumprimento da 

obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e aos honorários 

sucumbenciais (fls. 140 e 145).

 À fl. 146, a exequente manifestou requerendo o levantamento dos valores 

indicados nos Ofício de fls. 140 e 145.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 140 e 145, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 146) de levantamento dos valores 

depositados nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 140 e 145, devendo 

a Secretaria de Vara expedir o respectivo alvará, conforme requerido pela 

exequente.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80395 Nr: 1364-80.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA COREDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1364-80.2012.811.0009

Código nº: 80395

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Sebastiana Coredina 

dos Santos, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, às fls. 101 e 118, aportaram aos autos, ofícios 

oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores 

(cumprimento da obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e 

aos honorários sucumbenciais.

 À fl. 107 foi expedido alvará referente aos valores a título de crédito do 

exequente, do qual, após o levantamento (fl. 109-110), foi devidamente 

intimado pessoalmente, conforme certidão de fl. 112.

Às fls. 122-123, a exequente manifestou requerendo o levantamento dos 

valores a título de honorários sucumbenciais depositados nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 101 e 118, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, DEFIRO o pedido (fls. 122-123) de levantamento dos valores 

depositados na conta indicada no Ofício de fl. 118, devendo a Secretaria 

de Vara expedir o respectivo alvará, conforme requerido pela exequente.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55932 Nr: 371-71.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 371-71.2011.811.0009

Código nº: 55932

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Manoel Marques de 

Souza, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, às fls. 111 e 122, aportaram aos autos, ofícios 

oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores 

(cumprimento da obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e 

aos honorários sucumbenciais.

 À fl. 117 foi expedido alvará referente aos valores a título de crédito do 

exequente, do qual este foi devidamente intimado pessoalmente, conforme 

certidão ode fl. 120.

Às fls. 126-127, a exequente manifestou requerendo o levantamento dos 

valores a título de honorários sucumbenciais depositados nos autos.
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Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 111 e 122, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 126-127) de levantamento dos valores 

depositados na conta indicada no Ofício de fl. 122, devendo a Secretaria 

de Vara expedir o respectivo alvará, conforme requerido pela exequente.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31956 Nr: 2616-02.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2616-02.2004.811.0009.

Código nº: 31956.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Marlene Gonçalves 

Inácio contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, aportaram aos autos, ofícios oriundos da COREJ 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes 

ao crédito do autor e aos honorários sucumbenciais (fls. 277-278).

Após o pedido da exequente, os respectivos alvarás foram expedidos às 

fls. 292-293.

Intimada, por meio do advogado, para se manifestar, se manteve inerte 

conforme certidão de fl.299.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 277-278, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Destarte, CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação”, uma vez que este 

ato não foi devidamente cumprido conforme se observa da certidão de 

fl.295.

Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31036 Nr: 2012-41.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, Elisangela D. Soares - OAB:11.875, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 175.381, JULIANO GOULART 

MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido.1 - Sem delongas desnecessárias, EXPEÇAM-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados e indicadas nos Ofício de fls. 

246-247, observando os dados bancários a serem indicados pela 

advogada representante do Núcleo de Prática Jurídica Facider e, se for o 

caso, atentando-se aos poderes que lhe foram outorgados em 

procuração. EXPEÇA-SE o competente Alvará.CUMPRA-SE o que dispõe o 

§3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que de direito.2 – Quanto aos honorários do 

advogado Juliano Goulart Maset, ante o teor do Ofício de fl. 237, 

DETERMINO que a Secretaria expeça um novo RPV e, após, aportando 

aos autos informação de seu pagamento, desde já determino a expedição 

do respectivo alvará para levantamento observando os dados bancários 

de fl. 244.3 – Por fim, cumprido o item “2”, façam os autos conclusos.Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 28 de setembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92623 Nr: 1064-16.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.Compulsando os autos, denota-se que as partes celebraram 

acordo e deixaram de observar a penhora no rosto dos autos realizada à 

fl. 36, referente ao processo de alimentos Código: 52845, acordo este que 

acabou homologado, induzindo a erro este Juízo.Consoante certidão retro 

(fl. 55), verifica-se que as partes, devidamente intimadas (fl. 54), deixaram 

transcorrer o prazo para efetuarem o depósito judicial da quantia de R$ 

19.986,63 (fls. 51/52), correspondente ao valor da penhora realizada, 

mesmo advertidos sobre a incidência da multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, na inteligência do art. 77, § 1º, do NCPC.Assim, 

considerando a inobservância da decisão anterior, intime-se a parte 

exequente e executada para efetuarem, no prazo de 15 dias, o depósito 

em Juízo da quantia de R$ 19.986,63, obedecendo-se a ordem legal em 

relação à primeira, pois que devedora principal da referida execução 

alimentícia.Ante o ato atentatório à dignidade da justiça praticado pelas 

partes em razão da violação ao disposto no art. 77, § 2º, do Estatuto 

Processual Civil, determino o pagamento da multa já fixada em 20% (vinte 

por cento) do valor causa, correspondente a R$ 10.000,00, com fulcro no 

art. 77, §§ 1º e 2º, e art. 774, incisos I, II e III, e parágrafo único, do citado 

diploma legal, a ser CUSTEADA PELA PARTE EXEQUENTE, Sr. GERALDO 

PAZ DOS SANTOS, e EXECUTADA, Sr. FABIO HENRIQUE ANDRADE 

SIMONE, solidariamente, no prazo de 15 dias.Ressalta-se que o 

pagamento da multa poderá ser parcelado em até 10 vezes iguais, 

mediante boletos a serem emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de 

Justiça, em benefício do fundo de Fundo de Apoio ao Judiciário - 

FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no prazo fixado, deverá ela ser 

inscrita como dívida ativa do Estado de Mato Grosso, executada sob o rito 

da Lei 6.830/80 com destinação igualmente ao fundo retro mencionad, em 
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obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC.Advirta-se às partes que o 

descumprimento desta decisão acarretará na revogação do acordo 

homologado.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 21068 Nr: 2120-41.2002.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA 

AUTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Autos n. 2003/1823

Código Apolo n. 21068

Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta por Fazenda Pública Nacional em 

face de Paraná Distribuidora de Peças Para Autos Ltda, ambos 

qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 003-004.

Em 18/11/2002, à fl. 06, a inicial foi recebida.

Em janeiro de 2003 (fl. 09 verso), intimada a exequente para realizar o 

depósito referente à diligência do Oficial de Justiça, a fim realizar a citação 

da parte executada, se manteve inerte. Ato contínuo, reiterado o Ofício (fl. 

12-12 verso), em outubro de 2003, o exequente novamente se manteve 

inerte, conforme certificado à fl. 13.

À fl. 15, em novembro de 2004, o Juiz condutor do feito, à época, 

determinou a intimação do exequente para em 48 horas efetuar o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito.

 Intimada, a exequente manifestou nos autos (fl. 19) apenas em 

18/07/2006, quando o feito passou a ter seu regular andamento.

Expedida carta precatória para citação, em 11/09/2006, antes mesmo de 

seu cumprimento, aportou às fls. 27-39, manifestação da parte executada 

se dando por citada, datada no ano de 2006.

 Entre um ato e outro, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Da análise dos autos, mostra-se necessária a declaração do transcurso 

do prazo prescricional, que, no caso, não se trata de prescrição 

intercorrente (artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais), mas sim de 

declaração direta do decurso do prazo originário (artigo 174, caput, do 

Código Tributário Nacional) de prescrição, a qual, na forma do § 1º do 

artigo 332 do Novo Código de Processo Civil, pode, e deve, ser declarada 

de ofício (cf.: STJ, AgRg no Ag 1289058/MT, Primeira Turma, Rel. Min. 

Sérgio Kukina, j. 25.03.2014), “independente de prévia oitiva da Fazenda 

Pública” (...) (EDcl no AgRg no Recurso Especial nº 1.103.401/RJ 

(2008/0243524-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 

28.06.2017).

Pois bem, de acordo com o artigo 174 do CTN e entendimento 

jurisprudencial, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva e é 

interrompida pela citação pessoal do devedor, nos termos da redação 

original do parágrafo único, inciso I, desse dispositivo legal.

Com efeito, a Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 cuja 

vigência teve início em 09.06.2005 e modificou o artigo 174 do CTN para 

atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da 

prescrição e por se constituir norma processual deve ser aplicada 

imediatamente aos processos em curso, podendo incidir mesmo quando a 

data da propositura da ação seja anterior à sua vigência. Contudo, a novel 

legislação é aplicável quando o despacho do magistrado que ordenar a 

citação seja posterior à sua entrada em vigor e, in casu, o despacho que 

ordenou a citação ocorreu em 18/11/2002, portanto, anteriormente à nova 

lei, de maneira que no caso concreto a prescrição é de ser interrompida 

com a citação pessoal do devedor.

No caso sub examine, a notificação do contribuinte, que constituiu 

definitivamente o crédito tributário, deflagrou a exigibilidade do tributo e 

iniciou a prescrição, ocorreu em 21.12.2000 (documentos de fls. 004) e a 

citação válida ocorreu somente no ano de 2006 (conforme se observa dos 

documentos de fls. 25 e 27-28), que foi quando a parte executada 

inequivocamente tomou conhecimento da execução.

Ademais, não ocorreram nos autos da execução nenhuma das causas 

interruptivas ou suspensivas da prescrição previstas no parágrafo único 

do artigo 174 e do artigo 151, ambos do CTN.

Também não se pode dizer, que a demora na realização da citação tenha 

sido por inércia do Poder Judiciário. Isso porquanto, vê-se dos autos, 

mormente à fl. 06, que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 

18/11/2002 e ficou aguardando a exequente, por longos quatro anos, 

providenciar o valor da diligência de citação, tendo, inclusive, o Magistrado 

da época, em virtude da inércia da exequente, determinado sua intimação 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça em 48 horas, no 

ano de 2004 (fl. 17), o qual se limitou a requerer a expedição de carta 

precatória para citação da parte executada (de modo que, intimada para 

recolher o preparo da missiva, em setembro de 2006, se manteve inerte), 

que apesar do não recolhimento de diligência e/ou respectivo preparo, 

manifestou nos autos se dando por citada no ano de 2006.

 De mais a mais, destaca-se mais uma vez que, “Como não houve efetiva 

citação do devedor no prazo de cinco anos após a constituição definitiva 

do crédito, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição da própria 

ação" (Recurso Especial nº 1.695.579/RJ (2017/0219131-6), 2ª Turma do 

STJ, Rel. Herman Benjamin. DJe 19.12.2017).

O feito ficou paralisado por mais de 4 anos sem qualquer movimentação 

pela parte autora, o que a olhos nus, denota evidente falta de interesse no 

julgamento do feito.

 Portanto, “Imperioso o reconhecimento da prescrição, em razão da 

segurança jurídica, uma vez que o conflito caracterizador da lide deve 

estabilizar-se, após o decurso de determinado tempo sem promoção da 

parte interessada, pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos 

litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios 

informadores do sistema tributário.” (Apelação Cível nº 

0306930-18.1990.4.03.6102, 3ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. 

Convocado Silva Neto. j. 19.07.2017, unânime, e-DJF3 25.07.2017).

Ex positis e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

presente feito propostos pela Fazenda Pública Nacional em face de 

Paraná Distribuidora de Peças Para Autos Ltda, pelo que DECLARO A 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário executado, nos termos do inciso I do 

parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional (sem a 

redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005).

CONDENO a exequente no pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa.

Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 

994 a 1014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, com os nossos cumprimentos.

Sem Custas.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXTRAIA-SE cópia 

da presente sentença, acostando-a aos autos de execução fiscal em 

apenso (Código Apolo 21068), ARQUIVANDO-SE, em seguida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder-MT, 27 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44702 Nr: 1577-62.2007.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AUTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT-2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1577-62.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 44702.

Vistos, etc.

Cuida-se de “Embargos à Execução” movida por Paraná Distribuidora de 

Peças Para Autos Ltda contra Fazenda Pública Nacional, ambos 

devidamente qualificados.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 16-44.

Intimada, a Fazenda Pública Nacional, às fls. 59-78, apresentou 

impugnação aos embargos, pugnando por sua improcedência.

O embargante, às fls. 95-218, pugnou pela juntada de documentos. E, em 
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seguida, a embargada manifestou à fl. 223 sobre tal documentação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. Isso porque, ante o 

reconhecimento da prescrição do crédito tributário exequendo, nos autos 

principais (Cód. 21068), tem-se a perda do objeto da demanda, razão pela 

qual, a extinção da ação sem resolução do mérito se impõe.

Ante o exposto, ante a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do CPC/2015.

Sem custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO AQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS ROVIDÊNCIAS.

Colíder (MT), 27 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85504 Nr: 2900-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR NOGUEIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA COSTA 

CARNEIRO CORREIA - OAB:25.898, ALYNE SOARES DA PAIXÃO - 

OAB:6.024, ANTÔNIO CARNEIRO CORREIA - OAB:8133, LEANDRO 

SOARES CORREIA NETO - OAB:34.078

 Autos nº. 2900-92.2013.811.0009 – Código nº. 85504

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que o réu não foi encontrado conforme fl. 146 INTIME-O 

por edital, anotando o prazo de 10 dias para que informe os dados 

bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando que a 

inércia importará, desde já, a perda em favor da União, devendo, neste 

caso, a serventia adotar as providências para transferência.

2. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 27 de setembro de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 44447 Nr: 1327-29.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DOUGLAS MENDES, SERGIO CASSIO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Daruich Hammoud - OAB:MT - 

3688/A, FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - OAB:10.856-B, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324, Tatiana Aparecida Campos 

- OAB:17.570/E, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 Autos n. 1327-29.2007.811.0009 – Código n. 44447

Despacho

Vistos, etc.

1. Ciência as partes do retorno dos autos.

2. Dê-se cumprimento as deliberações finais da sentença (fls. 406/414), 

atentando-se para a reforma em grau recursal (fls. 486/490).

3. Quanto aos objetos descritos à fl. 83 anoto o seguinte:

a) Já houve destinação as armas de fogo e munições apreendidas na 

sentença (fls. 406/414);

b) Os documentos pessoais deverão serem restituídos aos legítimos 

portadores;

c) Os demais destruam-se.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57833 Nr: 2117-71.2011.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTOS VIEIRA, ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2117-71.2011.811.0009 – Código n. 57833

Despacho

Vistos, etc.

Vista ao MPE para que se manifeste acerca da certidão de fl. 41, em 

seguida o patrono do requerente, ambos no prazo de 10 dias.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89742 Nr: 2746-40.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DO AMARAL MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 114, II 

todos do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, 

e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ADÃO DO AMARAL MACHADO, já qualificado, 

porque plasmada a prescrição da pretensão punitiva estatal 

antecipada/em perspectiva/virtual em relação ao fato supostamente 

delituoso previsto no artigo 306, caput c/c §1º, inciso II e §2º, da Lei nº 

9.503/97.Promovam-se as comunicações de praxe.CANCELA-SE 

audiência outrora aprazada.Após o trânsito em julgado:a)RESTITUA ao réu 

a fiança prestada (fl. 23), intimando-o para que, em 10 dias, informe os 

dados bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando 

que a inércia importará, desde já, a perda em favor da União, devendo a 

secretaria adotar as providências para transferência dos valores.b)Não 

havendo pendências, ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114268 Nr: 3051-82.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 3051-82.2018.811.0009 – Código nº. 114268

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.
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 Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107603 Nr: 2922-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, SCDS, MEVDA, LDSA, FVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 

10.629, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT, SUELEN 

DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 16.366

 Autos n. 2922-14.2017.811.0009 – Código n. 107603

Despacho

Vistos, etc.

1. O pedido de fl. 489 é o mesmo postulado à fl. 938 da ação penal (cód. 

107840 – apenso), na qual foi determinado vista ao MPE para se 

manifestar, conforme item 2 do decisum prolatado na ação penal nesta 

data, de maneira que resta prejudicado sua análise.

2. No mais, analisando os autos não vislumbro motivos para sua 

tramitação, assim, dê-se cumprimento ao item 3 da decisão de fls. 

338/339, no tocante o arquivamento.

3. Sem prejuízo, faculto as partes o prazo de 5 dias para que digam se 

pretendem o traslado de eventual documento aos autos da ação penal 

(cód. 107840), que ainda não tenha sido trasladado.

4. Após, decorrido o prazo e não havendo manifestação por qualquer das 

partes ou mesmo manifestações no sentido negativo do item anterior, 

DESAPENSEM-SE e encaminhe-se ao arquivo.

Caso contrário, trasladem-se as cópias eventualmente requestadas, 

limitando-se as que ainda não tiverem sido trasladadas para ação penal, 

em seguida DESAPENSEM-SE e encaminhe-se ao arquivo.

 Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57260 Nr: 1544-33.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIAN VALÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875

 Autos n. 1544-33.2011.811.0009 – Código n. 57260

Despacho

Vistos, etc.

1. Vista ao MPE para manifestação quanto ao pedido de fls. 401/403, em 

10 dias.

2. Anoto que os pleitos de fls. 392, 395/399 serão analisados 

conjuntamente após o cumprimento do item anterior.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107840 Nr: 3085-91.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, MEVDA, LDSA, FVDS, MSGDS, SCDS, 

DMP, JCDS, SMM, STNP, FVDS, MCFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 

10.629, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Autos n. 3085-91.2017.811.0009 – Código n. 107840

Despacho

Vistos, etc.

1. ENCAMINHE-SE a certidão conforme requerido à fl. 945.

2. Diga o MPE sobre o pedido de fl. 938, em 10 dias.

3. Os documentos de fs. 931/932 são estranhos a este procedimento, haja 

vista que se referem a estudos desempenhados por Silvestrina Tertuliano 

Nunes Pereira que lhe dão direito de remir a pena, porém, em autos de 

executivo de pena.

Desta forma, DESENTRANHE-OS e junte-os em eventual processo de 

execução penal existente nesta comarca ou do contrário remeta-os para 

Cuiabá onde a ré se encontra custodiada, conforme fl. 864, onde poderá 

contar com executivo.

4. INDEFIRO o pedido de fl. 862, pois, cabe ao advogado constituído ou a 

quem ele autorizar, via substabelecimento, retirar em carga os autos, 

inclusive carga rápida, e efetuar as devidas cópias.

5. Em consonância com a manifestação da defesa de fls. 868/869 DEFIRO 

o pedido de fl. 797-v, atenda-se como requerido.

6. CERTIFIQUE-SE se houve o decurso do prazo para que as defesas de 

Fabiana Rodrigues de Souza e Felipe Vieira dos Santos se manifestassem 

sobre o pedido do MPE de fls. 659/661, conforme item 4 da deliberação em 

audiência (fl. 835-V). Havendo, torne-me concluso.

7. Finalmente, SOLICITE-SE informações quanto a carta precatória 

expedida para oitiva de Jéssica Patrícia Rodrigues (fl. 787).

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93591 Nr: 1767-44.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLY DOS ANJOS SILVA - 

OAB:3616/RO, NILSON APARECIDO DE SOUZA - OAB:3883/RO

 Autos nº. 1767-44.2015.811.0009 - Código nº. 93591

Despacho

Vistos, etc.

1. Vista ao MPE para que diga sobre o pedido de fl. 229, em 10 dias.

2. Anoto que os pleitos de fls. 214, 220 e 225/227 serão analisados 

conjuntamente após o cumprimento do item anterior.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98391 Nr: 1946-33.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VENTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT, MARLUCE NÚBIA BALDO DOS SANTOS 

MACULAN - OAB:OAB-MT 20.027/O

 Autos nº. 1946-33.2015.811.0023 – Código nº. 98391

Despacho

Vistos, etc.

Vista ao MPE para que diga sobre o pedido de fl. 245/248, em 10 dias.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102455 Nr: 3847-44.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 3847-44.2016.811.0009 – Código nº. 102455

Despacho

Vistos, etc.

1. No tocante à irresignação das partes (fls. 63/64 e 66/67) quanto a 

formula utilizada para confecção do cálculo de pena de fl. 62, analisando 

os autos tenho que prospera.

O art. 46, §3º, do Código Penal, preceitua que a prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas serão cumpridas à razão de uma 

hora de tarefa por dia de condenação, logo, para efeitos da elaboração do 

cálculo deverá ser considerado as horas de trabalho efetivamente 

desempenhadas pelo reeducando frente ao tempo de condenação, neste 

caso concreto dois anos.

Desta forma, PROCEDA-SE novo cálculo considerando o disposto acima.

2. SOLICITEM-SE informações quanto à regularidade de cumprimento da 

obrigação imposta ao reeducando, salientando a necessidade de 

encaminhamento da documentação necessária a comprovação do 

cumprimento, conforme requerido pelo MPE (fl. 63, segundo parágrafo).

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001626-03.2018.8.11.0009 Promovente: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

Promivida: CASA BAHIA LTDA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte Promovente, de todo teor da Decisão de ID: 15600325, bem como, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13 de 

dezembro de 2018 às 15h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 28 de 

setembro de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

DEJANIR PAVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001557-68.2018.8.11.0009 Promovente: DEJANIR PAVÃO Promovida: 

BRASTEMP – WHIRLPOOL S.A Promovida: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICO LTDA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte Promovente, de todo teor da Decisão de ID: 15582524, bem como, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

novembro de 2018 às 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 28 de 

setembro de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001612-19.2018.8.11.0009 Promovente: AIRTON DE SOUZA LIMA 

Promivida: TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte Promovente, de todo teor da Decisão de ID: 

15582769, bem como, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 06 de dezembro de 2018 às 15h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 28 de setembro de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-77.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MACHADO BARBOSA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001009-77.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PATRICIA MACHADO BARBOSA Endereço: AV. RUI BARBOSA, 

523, BOA ESPERANÇA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: AV COUTO 

MAGALHÃES, AO LADO DA PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerida(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), 

legalmente constituído nos autos, para, querendo apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 15631171), no prazo legal. 

COLÍDER, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO (ADVOGADO(A))
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GISELE LIMA PALHOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE ASSIS ALVES (REQUERIDO)

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

JUNIOR CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000113-97.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: GISELE LIMA PALHOTO POLO PASSIVO: Nome: JUNIOR 

CESAR DA SILVA Endereço: Ruas dos Crixás, Bairro Jardim Alegre, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Nome: BRUNO DE ASSIS ALVES 

Endereço: Avenida Princesa Isabel, 799, Setor Norte (panificadora), Nossa 

Senhora da Guia, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: INTIMAR 

a(s) parte(s), através do(a) advogado(a) legalmente constituído(a) nos 

autos, da manifestação cujo teor se lê no id.: 15608804, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 dias. COLÍDER, 1 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109198 Nr: 1232-82.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ITAÚBA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS MADEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Certifico que passo a intimar os procuradores da parte (AUTOR DO 

FATO), para tomarem ciência dos termos da r. Sentença prolatada ás fls. 

191 e verso dos autos que segue abaixo transcrita: "Vistos. I – 

RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério 

Público contra a decisão de fls. 175/177, em que argumenta haver 

omissão no decisório quanto ao declínio dos autos ao juízo ordinário pelo 

fato da pena máxima de os crimes imputados ao autor exceder a 02 (dois) 

anos. II – FUNDAMENTAÇÃO Conheço dos embargos de declaração, pois 

que tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos 

contidos no art. 1.023 do NCPC. De início, deixo de intimar a parte contrária 

para manifestação, pois que o eventual acolhimento do recurso não 

implicará em modificação da decisão embargada (art. 1.023, § 2º, do 

NCPC). No mérito, o pedido da parte embargante merece acolhimento. Com 

efeito, assiste razão à parte embargante, pois a pena máxima do(s) 

crime(s) imputado(s) à parte ré é superior a 02 (dois) anos, a escapar do 

limite estabelecido pelo art. 61 da Lei 9.099/95. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão 

apontada, razão pela qual DECLINO DA COMPETÊNCIA ao juízo ordinário, 

nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei 9.099/95 e 1.022 e seguintes do 

NCPC.

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Permanecem intactos os demais termos da 

decisão retro. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado 

o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Cumpra-se no que couber a 

decisão anterior, expedindo-se o necessário. Cientifique-se o Ministério 

Público e a autoridade policial. Após, remetam-se os autos ao juízo 

ordinário, procedendo-se às anotações e baixas necessárias consoante a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se".

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001032-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CARLIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ESSER COLET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1001032-72.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001054-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BRASILEIRO LAMANES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1001054-33.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001055-18.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA BASTIAN JANSON (REQUERIDO)

PAULO CEZAR JANSON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1001055-18.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001028-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE JESUS DE BALDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1001028-35.2018.8.11.0046 Vistos. Considerando que até o 

presente momento não há vinculação da guia de recolhimento das custas 

e taxas, intime-se a parte autora para providenciar a citada vinculação ou 

mesmo a arrecadação. Após a citada vinculação, autos conclusos para 

recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-66.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO (ADVOGADO(A))

L. H. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIA BANDEIRA RODRIGUES OAB - 008.130.851-52 
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(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001007-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA NOVINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1001007-59.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença visando o adimplemento dos honorários 

sucumbenciais. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por 

carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública 

ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Não 

efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação. Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados. 

Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001026-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001026-65.2018.8.11.0046. Vistos. 

Considerando que até o presente momento não há vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxas, intime-se a parte autora para 

providenciar a citada vinculação ou mesmo a arrecadação. Após a citada 

vinculação, autos conclusos para recebimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRA BOFF (ADVOGADO(A))

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000968-62.2018.8.11.0046 Vistos. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Designo audiência 

de conciliação para o dia 21 de Novembro de 2018, ás 13:00 horas, a ser 

realizada no CEJUSC da comarca. Cite-se e intime-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intime-se 

a parte autora acerca desta decisão, por meio do seu advogado 

constituído, via DJE, para que compareça à audiência designada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

JOSE LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000652-49.2018.8.11.0046 Vistos. 1 – Designo o dia 11 de 

Outubro de 2018, às 16:00 horas, para realização de audiência de 

instrução e julgamento. 2 – Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, 

para que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação 

das testemunhas arroladas sob pena de perder o direito à produção da 

prova testemunhal. 3 – Intime-se a procuradoria federal. 4 – P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 30 de setembro de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000258-42.2018.8.11.0046 Vistos. 1 – Designo o dia 08 de 

Novembro de 2018, às 14:00 horas, para realização de audiência de 

instrução e julgamento. 2 – Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, 

para que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação 

das testemunhas arroladas sob pena de perder o direito à produção da 

prova testemunhal. 3 - Intime-se a procuradoria federal. 4 – P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 30 de setembro de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000838-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO OLIVEIRA GRAVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000838-72.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

HERNANDO OLIVEIRA GRAVA Vistos. Não há nenhuma contradição na 

decisão proferida. Aliás, transcrevo neste momento, novamente, a 

decisão proferida: "Analisando os autos, observo que a notificação de fls. 

21 não foi entregue ao requerido (fls. 22/23), eis que ausente qualquer 

comprovante de que de fato tenha recebido tal notificação, sendo assim, 

ele não se encontra constituído em mora, não podendo ser autorizada 

dessa maneira liminar de busca e apreensão do bem descrito na exordial. 

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 'AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO 

RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO 

DESTA CORTE. SÚMULA 83STJ. 1. Assentado no acórdão estadual que a 

comunicação foi encaminhada ao endereço, mas não houve recebimento, 

pois estava ausente o devedor. Súm. 7STJ. 2. Entendimento assente deste 

Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em 

mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 3. Conclusão do 

acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste 

Superior Tribunal. Súmula 83STJ. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento.'' ( AgRg no AREsp 416645 SC, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18022014, DJe 24022014)" É 

dever da instituição financeira realizar a notificação, sendo que no caso 

tal notificação não ocorreu. Deveria ter a empresa ter realizada a 

notificação por meio do cartório extrajudicial e não por meio dos correios. 

Por fim, este juízo em momento deixou de cumprir o que determina o novo 

CPC. A tese do autor de que o juízo deveria ter determinado a emenda à 

inicial é absurda. Aceitar a tese do autor significa dizer que toda vez que o 

juízo entender que não é caso de deferir a liminar por que o autor não 

cumpriu determinado requisito legal, faria do juizo um fiscalizador da 

instituição bancária, corrigindo todos os erros da petição inicial do autor, 

verdadeiro absurdo. A responsabilidade pela inicial é do advogado e não 

do juízo. Ademais, nos autos, não temos uma tutela requerida em caráter 

antecedente, como faz crer a petição, mas uma liminar que foi 

devidamente INDEFERIDA. Pensar como quer o autor manifestou é 

entender que todas as iniciais devem ter sua liminar deferidas, e caso não 

preencham os requisitos, o juízo deve determinar a emenda para corrigir o 

erro procedimental. Creio que a Constituição Federal coloca a defesa do 

consumidor como sendo um dos princípios gerais da atividade econômica 

e não a defesa das instituições financeiras. Art. 170. A ordem econômica, 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: (...) V - defesa do consumidor; 

Assim sendo, julgo improcedentes os embargos de declaração 

apresentados afinal não há nenhuma contradição. P. I. Comodoro/MT, 30 

de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000994-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO (AUTOR(A))

MARINEUSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE ALVES BONIFACIO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Processo: 1000994-60.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO RÉU: IRENE ALVES BONIFACIO Vistos. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. No tocante ao pedido da antecipação da tutela para determinar sua 

imissão na posse, INDEFIRO tal pedido. Não existe prova do perigo da 

demora, aliás, a compra do imóvel no leilão garante ao comprador a sua 

propriedade e não a sua posse, afinal propriedade e posse são institutos 

jurídicos distintos. Ressalto que o fato do autor alegar que não tem 

moradia, não se traduz necessariamente em perigo, afinal bastaria o autor 

ter comprado um imóvel desocupado. Quem se arrisca a comprar um 

imóvel por meio de um leilão sabe muito bem dos riscos assumidos. Aliás, 

os imóveis são vendidos com deságio de até 50% justamente por conta de 

tais riscos. Designo audiência de conciliação para o dia 07 de Novembro 

de 2018, ás 13:00 horas, a ser realizada no CEJUSC da comarca. Cite-se 

e intime-se a ré, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Intime-se a parte autora acerca desta decisão, por meio do 

seu advogado constituído, via DJE, para que compareça à audiência 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 30 de 

setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000510-45.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ASSIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000510-45.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA ASSIS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1 – Designo o dia 25 de Outubro 

de 2018, às 16:30 horas, para realização de audiência de instrução e 

julgamento. 2 – Intime-se o advogado da parte requerente, via DJE, para 

que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação das 

testemunhas arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal. 3 – Intime-se a procuradoria federal. 4 – P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT, 1 de outubro de 2018. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000312-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMVA RGE COML IMPORTADORA DE BEBIDAS VARZEA GRANDE LTD 

(RÉU)

Outros Interessados:

SIDNALDO TEIXEIRA HENRIQUE (CONFINANTES)

MANOEL SOARES NETO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000312-08.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ARNALDO MENDES DA SILVA RÉU: CIMVA RGE COML 

IMPORTADORA DE BEBIDAS VARZEA GRANDE LTD Vistos. Na inicial o 

autor qualifica como sendo domicílio da empresa CIMVARGE a rua Rio 

Grande do Sul, s/ nº, é natural que tal réu não será encontrado, não sendo 

possível a partir daí a realização da citação por edita, visto que o autor 

informou o endereço insuficiente para citação do réu. Na verdade deve o 

autor informar o correto endereço das partes, assim sendo, indefiro a 

citação por edital. P. I. Comodoro/MT, 1 de outubro de 2018. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001060-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

AILTON PEREIRA GAMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001060-40.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): AILTON PEREIRA GAMA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil, faculto ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Juntar expediente que 

comprove o indeferimento administrativo com a data de indeferimento, 

afinal o documento de fls. 05, juntado na inicial não possuí data, de forma 

que este juízo não consegue saber se o documento trata de um 

indeferimento contemporâneo ou de um indeferimento antigo, sendo que tal 

fato irá interferir, em caso de procedência, no termo inicial para pagamento 

do benefício. Após decurso do prazo, retornem os autos conclusos para 

deliberação. P. I. Comodoro/MT, 1 de outubro de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001063-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR WILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001063-92.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

OSMAR WILL Vistos. Trata-se de ação cautelar de busca e apreensão 

com pedido de liminar formulado pelo BANCO FINANCIAMENTOS 

BRADESO S/A, em face de OSMAR WILL, objetivando a concessão de 

liminar de busca e apreensão de um veículo marca FIAT, modelo PALIO 

FLEX FIRE (N.SERIE) WAY (CELEBR.2) 1.0 8V FLEX, ano 2015/2015, 

chassi 9BD17144ZF7535136, placa QBM3982, cor VERMELHA e renavam 

nº 1044120506. Narra que as partes celebraram contrato de compra e 

venda do veículo e que o devedor fiduciário não cumpriu as obrigações 

assumidas, deixando de pagar as prestações vencidas. O credor alega 

que o devedor foi constituído em mora, comprovando pela Notificação 

Extrajudicial juntada aos autos. Saliento que o requerido mudou de 

endereço, porém o autor cumpriu com sua obrigação de encaminhar a 

notificação para o endereço que consta no contrato. Aduz que por força 

do contrato firmado entre as partes, o não pagamento das prestações 

mensais ocasiona o vencimento antecipado das parcelas vincendas e 

autoriza a busca e apreensão do bem alienado, bem como a venda 

extrajudicial independentemente de avaliação. Requereu o deferimento do 

pedido liminar. Decido. De uma leitura da inicial, observa-se que a suposta 

mora do devedor encontra-se provada nos autos por meio da notificação 

extrajudicial. Diante do exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E 

APREENSÃO, visto a demonstração documental da mora, pois a parte 

requerida foi notificada pela Notificação Extrajudicial a respeito dos débitos 

vencidos e não pagos. Expeça-se mandado de busca, apreensão e 

depósito, depositando-se o bem com o Requente ou com quem por este 

indicado. Deixo de realizar a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro para designação e 

realização de audiência de conciliação, uma vez que a presente ação 

possui rito especial. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que apresente contestação no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Comodoro/MT, 1 de outubro de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001067-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001067-32.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): FERNANDES FERREIRA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Código 1001067-32.2018.8.11.0046. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por FERNANDES FERREIRA 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Segundo o autor foi diagnosticado com Hipertensão Arterial Sistêmica, CID: 

I.10 e E.78, artrose dos joelhos, espondilodiscopatia degenerativa de toda 

a coluna vertebral com quadro álgico crônico (incapacitante e resistente 

ao tratamento), processo degenerativo com complexo disco osteofitário 

em L5 S1 e sinais de déficit postural crônico com atitude escoliotica 

descompensada, estando incapacitado para o trabalho. Ocorre que o 

laudo médico (fls. 91) assinado pelo Dr. Fagner Back e pelo Dr. João Alves 

foi confeccionado em 13/08/2018 enquanto que o indeferimento 

administrativo (fls. 92) possui a data de 03/03/2016, ou seja, o autor não 

se apresentou perante a autarquia previdenciária com os atuais 

documentos, de forma que tenho como não válido o documento de fls. 92. 

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao 

Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, nos seguintes termos: Juntar aos autos indeferimento administrativo 

que seja contemporâneo com a doença manifestada pelo autor. Após 

decurso do prazo, retornem os autos conclusos para deliberação. P. I. 

Comodoro/MT, 1 de outubro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127476 Nr: 5191-75.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAGO RIBEIRO DOS SANTOS, TIAGO ROSA 

DE LARA, VOLMAR ESPINDOLA NOVAES, REBERT DELGUINGA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva interposto por 

TIAGO ROSA DE LARA, onde se argumenta, em suma, que preenchem os 

requisitos para a liberdade, ou seja, por não existirem mais motivos para a 

manutenção da prisão preventiva.

A defesa ainda argumenta acusado é primário, de bons antecedentes, 

com ocupação lícita e residência fixa, bem como possui curso superior em 

administração.

Em vista, o Ministério Público foi contrário ao deferimento e pugnou pela 

mantença da prisão preventiva, às fls. 161/162.

Decido.

Pois bem, seguindo a mesma linha de entendimento do Ministério Público, 

entende-se que o requerente não fazem jus à liberdade provisória quando 

há algum dos motivos autorizadores da prisão preventiva.

Apesar da defesa aduzir que não se encontram presentes os requisitos 

para a manutenção da sua prisão, o requerente foi preso em flagrante 

delito em razão da pratica de crime de roubo no Banco do Brasil e tráfico 

realizados na pacata cidade de Campos de Júlio.

Consta nos autos que representado juntamente com os demais 

flagranteados vieram do município de Cuiabá de forma organizada, 

utilizando-se de bloqueador de sinais e de armamento, sendo que, 

inclusive, realizaram disparos em desfavor dos policiais que efetuaram a 
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apreensão, razão pela qual o direito à liberdade não se vislumbra no 

presente caso.

Verifica-se ainda que o requerente Tiago, após ser preso, algemado e 

colocado na viatura, enquanto os militares socorriam os demais suspeitos, 

tentou sair correndo, visando empreender fuga do local, sendo detido 

pelos policiais.

Saliento que o fato do acusado possuir curso superior não elide a prisão 

preventiva, uma vez que o direto penal é do fato e não do autor. Ademais 

se verifica que o citado possui trabalho licito, curso superior e ainda assim 

desloca-se da capital até esta comarca, de forma organizada, com a 

finalidade de realizar crimes.

Analisando os presentes autos, verifica-se que, apesar dos argumentos 

da defesa, não há razão do deferimento da liberdade preventiva, como 

requerido, uma vez que continuam presentes os requisitos legais da 

prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

“A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons 

antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal quando a 

preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos 

motivos que autorizam a custódia preventiva.” (RT 583/471).

Os pressupostos para manter a prisão preventiva estão presentes, vez 

que foi preenchido o requisito da garantia da ordem pública, sendo as 

condutas dos indiciados se evidenciam perigosas.

Convém ser consignado nos autos que este juízo não possui a menor 

segurança de que o acusado não irá reiterar sua conduta se for colocado 

em liberdade, desta forma, a manutenção de sua prisão é medida que se 

faz necessária.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a 

decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;”

Nos termos da legislação acima colacionada fica óbvio que a manutenção 

da medida encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo importante 

mencionar que a jurisprudência também é pacífica, conforme será abaixo 

demonstrado.

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E 

CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA 

PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA 

MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA 

E NA REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS 

ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 

IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA A GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA A CONTENTO – 2. 

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – 

INEXISTÊNCIA DE PROLONGAMENTO DESARRAZOADO NA MARCHA 

PROCESSUAL, DESÍDIA DO PRESIDENTE DO FEITO OU PEDIDOS 

MERAMENTE PROTELATÓRIOS DO ÓRGÃO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 4. PREDICADOS PESSOAIS – 

IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. 

ORDEM DENEGADA.

1. A segregação do paciente revela-se necessária para a garantia da 

ordem pública (art. 312, do Código de Processo Penal), em razão dos 

elementos colhidos pela autoridade policial ao lavrar o flagrante, 

apontando a gravidade concreta do crime; bem como para evitar sua 

reiteração delitiva.

 2. Não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente do excesso de 

prazo para a formação da culpa quando, atendido o princípio da 

razoabilidade, inexiste desídia do condutor do feito e pleitos meramente 

protelatórios do órgão ministerial.

3. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser 

condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o 

fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em 

restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, 

notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença 

condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que 

não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando 

concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no 

art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da 

homogeneidade.

4. Predicados pessoais não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito 

à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, se presente pelo 

menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

 5. Ordem denegada. (HC 110018/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 

31/08/2015)

A jurisprudência juntada aos autos informa que em caso de risco 

concreto, a prisão preventiva é regular e lícita.

Diante disso, e de todos os motivos e fundamentos, não há que se falar 

em liberdade provisória dos réus, posto que estes devem ser mantidos em 

prisão cautelar, para garantir a ordem pública, em virtude da 

periculosidade concreta dos agentes.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do acusado TIAGO 

ROSA DE LARA, vez que presentes os motivos da garantia da ordem 

pública, e tendo em vista o risco concreto de reiteração da conduta, na 

forma acima fundamentada.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120660 Nr: 2340-63.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPDO, EFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDA, WRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121972 Nr: 2938-17.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40332 Nr: 1345-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839 A/MS, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão às 

folhas 301 sob o fundamento de omissão quanto o pedido de prioridade na 

tramitação do feito, bem como obscuridade no tocante ao indeferimento da 

produção de prova testemunhal.

Decido.

Recebo o recurso, eis que adequado e tempestivo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 391 de 871



Passo à análise do mérito.

No tocante a omissão sobre a prioridade na tramitação efetuado às folhas 

276, embora tenha ficado a parte interessada inerte, pois a verdadeira 

omissão ocorreu no despacho seguinte (fls. 279), defiro o pedido, nos 

termos do art. 1.048, I do CPC.

Quanto a prova testemunhal, em que pese a parte alegar que não existe 

mais o prazo do art. 407 do CPC de 1975, o art. 357, §4º é claro no prazo 

comum não superior a 15 dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas.

Verifica-se que no despacho às folhas 183 o feito foi saneado, sendo 

determinada a especificação de provas.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada e se manifestou 

às folhas 189, operou-se a preclusão.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS.

Proceda a escrivania a alteração na capa do feito, destacando-se a 

prioridade na tramitação.

Defiro o pedido de alteração da audiência efetuado por ambas as partes.

Redesigno a solenidade para o dia 25 de outubro de 2018, às 15:30h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67881 Nr: 1394-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em relação aos honorários 

sucumbenciais.

Devidamente intimada, a autarquia-requerida nada manifestou, de modo 

que HOMOLOGO os cálculos apresentados.

Expeça-se RPV em favor da parte exequente para pagamento dos 

honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68471 Nr: 1864-64.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELLA, JOÃO AMPELIO 

BETTIO, SIRLEI TEREZINHA SCHOROFER BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:52589, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14469-A/MT, MARCOS ANTÔNIO ZAITTER - 

OAB:OAB/PR 8740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 102041

 Vistos.

Ante a inércia da parte autora em efetuar o pagamento da carta 

precatória, a mesma foi devolvida sem cumprimento.

Ante o exposto, indefiro o pedido de requisição de informações junto aos 

sistemas vinculados ao juízo, uma vez que tal ato incumbe à parte.

Intime-se o credor para requerer o que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32757 Nr: 943-47.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CADORE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo às fls. 177.

Decorrido o prazo, intime-se o banco requerido para manifestar-se, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60215 Nr: 1967-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VALTER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos. (...) Decido. Consoante se verifica nos autos, o acusado foi 

condenado à pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção. 

Analisando o caso sob a égide do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, 

claramente se observa que está prescrito o direito estatal de punir o autor 

do fato pelo crime praticado. O artigo 109, inciso VI, do Código Penal assim 

prescreve, verbis: Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a 

sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, 

regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, 

verificando-se: VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 

(um) ano.. § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com 

trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, 

regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por 

termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. A denúncia foi 

recebida em 27/03/2013, e a sentença condenatória foi prolatada em 

17/04/2018, já tendo transitado em julgado para a acusação. Verifica-se 

que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença já 

transcorreu mais de quatro anos. Diante do Exposto, julgo extinta a 

punibilidade de Paulo Valter Ribeiro Santos, qualificado nos autos, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com 

fulcro assente no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI e 

parágrafo 1º do mesmo artigo 110, todos do Código Penal. Após o trânsito 

em julgado da presente decisão, proceda a escrivania as baixas e 

anotações necessárias, comunicando o cartório distribuidor, 

arquivando-se os autos. Notifique defesa e Ministério Publico desta 

decisão. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39445 Nr: 461-31.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME RIPKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA SANTOS RIPKE 

LEANDRO - OAB:7458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo às fls. 291.

Decorrido os 15 dias, independentemente de manifestação da parte 

requerida, autos à perita, para parecer acerca da impugnação do laudo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36516 Nr: 1213-37.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO UNFRIED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 
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OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Cuida-se de acordo apresentado ao poder judiciário para homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes nos temos do artigo 487 inciso III “b” e “c”, 

sendo que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta 

decisão. Por fim, DECLARO EXTINTO o processo, na forma do artigo 924 

do Código de Processo Civil.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

IV - o exequente renunciar ao crédito;

Em relação ao item 6 do referido acordo, expeça-se alvará para liberação 

de valores.

Caso as partes não se manifestem, desde já fica determinado o 

arquivamento do feito.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103052 Nr: 2247-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CKFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de medida protetiva solicitado pelo Ministério Público visando 

proteger CARLA KAUANY FERREIRA JOSINO.

O despacho inicial (fls. 32/35) deferiu a aplicação imediata das medidas 

solicitadas.

O Ministério Público às fls. 178 requer a extinção do feito tendo em vista 

que realizou diligências em busca do endereço da criança, mas não 

obteve êxito.

Decido.

Cuida-se de medida protetiva solicitado pelo Ministério Público visando 

proteger CARLA KAUANY FERREIRA JOSINO.

Ocorre que a família se mudou para lugar incerto e não informou este juízo 

acerca do novo endereço. Desta forma não há como continuar com o 

presente procedimento.

 Em face do exposto, julgo extinto, sem resolução de mérito a presente 

ação, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

Ciência ao MP.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10786 Nr: 970-74.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARIA, ALVARINA JORNANI MARIA, 

SÉRGIO DAL PRÁ, ADNIR ROGÉRIO MARIA, SELOI DA SILVA MARIA, 

DULCE MARIA DAL PRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA 

PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO as partes acerca da reintegração de 

posse agendada para o dia 17/10/2018, às 08h00min, tendo como ponto 

de encontro o Fórum desta Comarca, conforme petição de fls. 2.304.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38141 Nr: 2839-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DETOFOL FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36516 Nr: 1213-37.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO UNFRIED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Antes de ser assinado o devido alvará, certifique a secretaria se já foi 

publicada a sentença de fls. 409. Afinal tal publicidade é relevante, ainda 

mais considerando que o alvará a ser assinado em favor do autor (Paulo 

Unfried) é no montante de R$ 358.357,88.

Com a certidão acerca da publicação, autos conclusos para assinatura do 

alvará eletrônico.

P.I.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9652 Nr: 437-18.2003.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE RODRIGUES DE ASSIS, OSMAURA 

BARBOSA, LUIZ HILTON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOICE RODRIGUES DE ASSIS, Filiação: 

Lino Magno de Assis e Volnei Rodrigues de Assis, data de nascimento: 

15/09/1977, brasileiro(a), natural de Manaus-AM, solteiro(a), doméstica. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do Exposto, e em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo extinta a punibilidade da autora do fato Joice 

Rodrigues de Assis, qualificado nos autos, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro assente 

no artigo 107, inciso IV, c.c artigo 109, inciso III, todos do Código 

Penal.Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a 

escrivania as baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório 

distribuidor, arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 30 de setembro de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38162 Nr: 2860-67.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.F. DE PAULA TRANSPORTE-ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S.F. DE PAULA TRANSPORTE-ME, CNPJ: 

10577051000134. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a empresa acima qualificada, por meio do seu 

representante legal, para que constitua um novo patrono nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando a intimação de fls. 205, intime-se 

empresa mediante edital para que constitua patrono nos autos. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Resumo da Inicial: A empresa acima entrou com uma ação revisonal de 

contrato bancário em face de BANCO BRADESCO S/A, o autor obteve 

junto ao Banco requerido o contrato de um financiamento ao Consumidor 

para aquisição de veículo, ônibus escolar, da marca M.BENZ/MPOLO 

TORINO GVA, ano de Frabricação/modelo 1998, cor azul, placa 

AHY-2889, Chassi 9BM384073WB159971. O autor realizou o 

financiamento do veículo acima citado, para ser usado como transporte em 

uma linha escolar, através de contrato com o Município de Comodoro, o 

autor não conseguiu mais manter as parcelas pagas porque os juros 

estavão altíssimos, tornando-se difícil manter as parcelas pagas em dia.

Comodoro, 01 de outubro de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10786 Nr: 970-74.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARIA, ALVARINA JORNANI MARIA, 

SÉRGIO DAL PRÁ, ADNIR ROGÉRIO MARIA, SELOI DA SILVA MARIA, 

DULCE MARIA DAL PRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA 

PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Vistos.

Libere-se 50% dos honorários periciais, conforme solicitado às fls. 2304 

em favor do perito.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001049-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

EDIAINE CIRILO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001049-11.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

EDIAINE CIRILO DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos. Tendo em vista a decisão tomada no Recurso Extraordinário 

n. 631240, com repercussão geral, nas ações previdenciárias, em que 

passou a ser considerado necessário o prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado buscar a concessão de benefício por meio de 

processo judicial. Verifica-se que consta o indeferimento administrativo em 

razão da não apresentação de documentação autenticada que demonstre 

a qualidade da parte autora de dependente do de cujus. Em que pese a 

autora alegar que apresentou todos os documentos devidamente, não 

colacionou aos autos provas nesse sentido, como por exemplo o 

protocolo da documentação. Dessa forma, nos termos dos artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil, determino a parte autora que emende a 

inicial acostando novo indeferimento administrativo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 

321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-41.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

UILSON SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON QUADROS SILVA (RÉU)

WESLEI QUADROS SILVA (RÉU)

WELINGTON QUADROS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001047-41.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

UILSON SILVA RÉU: WESLEI QUADROS SILVA, WELINGTON QUADROS 

SILVA, WEMERSON QUADROS SILVA Vistos. Considerando que os 

requeridos possuem domicílio em Cuiabá/MT, declaro a incompetência 

deste juízo e determino a remessa do feito para a comarca de Cuiabá, 

onde se encontra o domicílio dos alimentandos, nos termos da inicial: 

Atacadão Cuiabá – Trevo da Chapada, Rodovia Emanoel Pinheiro, nº 155, 

Bairro Jardim Florianópolis, Cidade de Cuiabá-MT. P. I. Ciência ao MPE. 

Cumpra-se. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto (ADVOGADO(A))

RAFAEL DALL AGNOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI 

(RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX 

(RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000876-84.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA RÉU: ASSOCIACAO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI, ASSOCIACAO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

CONTRATUAL C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JOÃO PAULO MARQUEZAM SILVA em face de ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI e ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX. O despacho 

de fls. 178 determinou a vinculação da guia de recolhimento de custas. A 

decisão de fls. 186/188 determinou a correção do valor da causa de R$ 

50.000,00 para R$ 8.253.750,00. A decisão de fls. 202/205 deferiu a 

antecipação de tutela para determinar a imissão na posse. Às fls. 217/231 

foi solicitado o aditamento da inicial para inclusão da AGROPECUÁRIA 

BEKAFARM LTDA. Às fls. 233/242 os requeridos (ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI e ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX) apresentaram 

contestação cumulada com incidente de falsidade. Alegam os requeridos 

que: a) O PRESENTE INSTRUMENTO NÃO FOI ASSINADO PELO 

COMPRADOR/REQUERENTE, JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA; b) 

As assinaturas de AGUINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e de ALTO LUIZ 

VILHALVA, apostas no Instrumento como representantes da Associação 

IX, SÃO FALSAS; c) No dia 04/abr/2018, data do reconhecimento da 

assinatura do Sr AGUINALDO PINHEIRO DOS SANTOS no “Cartório de 

Notas, Registro Civil e Paz de Aricozal (MT)”, o mesmo não compareceu no 

cartório citado, pois, se encontrava em sua propriedade rural no Município 

de Campos de Julio/MT. d) Outra prova de que a assinatura constante no 

“Instrumento” que fundamenta o presente processo não é do Presidente 

AGUINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, é o reconhecimento da assinatura 
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verdadeira do mesmo na procuração ad judicia anexa, no “Cartório de Paz 

e Notas de Nova Lacerda (MT)”, juntamente com os outros representantes 

da Associação IX, que mostra assinatura completamente diversa daquela 

do contrato em questão. e) No dia 04/abr/2018, data do reconhecimento da 

assinatura no “ Serviço Registral e Notarial, Bairro Cristo Rei, na Várgea 

de Grande (MT)” do Sr. ALTO LUIZ VILHALVA, o mesmo estava 

trabalhando na Empresa ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA., na cidade 

de NOVA LACERDA (MT), conforme Declarações acostadas e Folha do 

Ponto Eletrônico anexas, que comprovam a ausência do mesmo no 

Cartório para o reconhecimento da assinatura que não é dele. f) Outra 

prova de que a assinatura constante no “Instrumento” que fundamenta o 

presente processo não é do Associado ALTO LUIZ VILHALVA, é a 

assinatura verdadeira deste na procuração ad judicia anexa, reconhecida 

no “Cartório de Paz e Notas de Nova Lacerda (MT)”, juntamente com os 

outros representantes da Associação IX e demais documentos anexos. 

Decido. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

CONTRATUAL C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JOÃO PAULO MARQUEZAM SILVA em face de ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI e ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX. Tenho que os 

inúmeros e relevantes argumentos lançados na contestação justificam que 

este juízo por cautela suspenda a decisão de determinou a imissão na 

posse ao menos até que seja realizado o exame pericial. Assim sendo, 

considerando a verossimilhança das alegações da contestação o óbvio 

perigo caso a posse seja concedida com base em um documento 

alegadamente falso, determino a suspensão da imissão na posse 

anteriormente determinada e caso já tenha sido cumprida que a posse seja 

restituída aos requeridos. Aceito a emenda para determinar a citação da 

AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA. Considerando a emenda à inicial, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 13:00 

horas. Determino a intimação da parte autora por meio de seus advogados 

(DJE) para que deposite em cartório os contratos que embasaram a inicial 

e que foram impugnados. No caso dos autos é necessária a produção de 

prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC), a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, 

localizado na Avenida Prof. Rubens de Mendonça, nº 1856, CPA, SL. 408, 

Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000, Fone 

(65) 3052-7636, E-mails cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br e 

contato@brasilconsultoria.com.br. A empresa nomeada deverá se 

manifestar independente de intimação pessoa, vez que ela tem acesso às 

publicações realizadas via DJE. Atente-se a instituição nomeada para o 

disposto no artigo 465 do CPC (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito 

apresentará em 5 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”). Após a manifestação do perito, INTIMEM-SE as partes para 

fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. 

Posteriormente, INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar 

data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito 

apresentará em 5 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como para seguir os ditames do art. 473, incisos e 

parágrafos, do mesmo diploma legal. Atente-se o instituto nomeado que 

ainda falta uma parte a ser citada!!!! INTIMEM-SE novamente as partes nos 

termos do §3º do art. 465, assim como do art. 474, ambos do CPC, bem 

como para que a parte requerente/requerida deposite em juízo o valor 

correspondente aos honorários no prazo de 10 (dez) dias anteriores 

àquela, nos termos do art. 33, caput e parágrafo único, também do CPC, 

fazendo constar da intimação que o exame pericial em comento 

realizar-se-á apenas mediante a efetivação de tal depósito, devendo ser 

liberado ao(à) perito(a) apenas 50% (cinqüenta por cento) do valor antes 

da realização da perícia em questão. Com a designação de data para a 

perícia e indicação dos honorários, INTIMEM-SE novamente as partes nos 

termos do §3º do art. 465, assim como do art. 474, ambos do CPC, em 

especial as requeridas que solicitaram a produção da prova pericial, nos 

termos do art. 33, caput e parágrafo único, também do CPC, fazendo 

constar da intimação que o exame pericial em comento realizar-se-á 

apenas mediante a efetivação de tal depósito, devendo ser liberado ao(à) 

perito(a) apenas 50% (cinqüenta por cento) do valor antes da realização 

da perícia em questão. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame 

médico encimado. Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, bem como para no mesmo prazo 

apresentarem memoriais finais, observando na espécie a intimação das 

partes se dará mediante publicação no DJE. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT, 1 de outubro de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001069-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MALEK HANNA (ADVOGADO(A))

HELENA DE SOUSA - HS TRANSPORTADORA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO FISCAL JOSAFA JACOB - POSTO XII DE OUTUBRO (IMPETRADO)

; Sr. GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001069-02.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: HELENA DE SOUSA - HS TRANSPORTADORA - ME 

IMPETRADO: ; SR. GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO 

AO CONTRIBUINTE, POSTO FISCAL JOSAFA JACOB - POSTO XII DE 

OUTUBRO Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

HELENA DE SOUZA HS TRANSPORTADORA ME, qualificado nos autos, 

contra ato ilegal praticado pelo GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

EM POSTOS FISCAIS – GFPF – SR. DANIEL DE ANDRADE CASTANHO e 

pelo CHEFE DO POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB (POSTO FISCAL XII DE 

OUTUBRO). Alega o impetrante na data de 15 de agosto de 2018 

transportava mercadorias expedidas pela empresa Plastipak Packaging do 

Brasil Ltda. (documentos anexos), e ao passar pelo Posto Fiscal XII de 

Outubro (ora Impetrado) foi autuado e teve seu veículo apreendido 

mediante TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO Nº 1136423-6 – documento 

em anexo) sob alegação de que a nota fiscal apresentada, emitida pela 

referida empresa Plastipak HAVIA SIDO REUTILIZADO PARA A 

MERCADORIA TRANSPORTADA PELO IMPETRANTE. Declara ainda que 

por conta desta constatação o Agente Fiscal Autuante lavrou referido 

termo de apreensão e depósito e vedou a Impetrante de seguir viagem, 

bem como IMPEDIU QUE A MESMA DESEMBARCASSE REFERIDA 

MERCADORIA NO POSTO FISCAL XII DE OUTUBRO PARA QUE PUDESSE 

RETORNAR A SUA SEDE, vez que, se deve aclarar QUE O CONJUNTO 

VEICULAR DA IMPETRANTE NÃO FOI OBJETO DE APREENSÃO, MAS TÃO 

SOMENTE A MERCADORIA QUE ESTAVA ACOMPANHADA DE NOTA 

FISCAL INIDÔNEA, segundo informe do referido Agente Autuante. Requer, 

ao final, concessão de medida liminar para determinar a imediata liberação 

do conjunto veicular de propriedade (arrendamento) da impetrante. Passo 

à análise do pedido liminar. A documentação que instrui a inicial demonstra 

que a mercadoria apreendida encontrava-se na posse da impetrante 

conforme item IV do termo de apreensão e depósito de nº 1136423-6. Ou 

seja, não consta nos autos que os veículos foram apreendidos, assim 

sendo inexiste prova pré-constituída do que foi alegado pela autora. Aliás, 

a própria impetrante afirma em sua inicial (fls. 4) que: Por conta desta 

constatação o Agente Fiscal Autuante lavrou referido termo de apreensão 

e depósito e vedou a Impetrante de seguir viagem, bem como IMPEDIU QUE 

A MESMA DESEMBARCASSE REFERIDA MERCADORIA NO POSTO FISCAL 

XII DE OUTUBRO PARA QUE PUDESSE RETORNAR A SUA SEDE, vez que, 

se deve aclarar QUE O CONJUNTO VEICULAR DA IMPETRANTE NÃO FOI 

OBJETO DE APREENSÃO, MAS TÃO SOMENTE A MERCADORIA QUE 

ESTAVA ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL INIDÔNEA, segundo informe 

do referido Agente Autuante. Assim sendo, se aplica aos autos a 

jurisprudência do E. TJMT. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA 

DE DÉBITO TRIBUTÁRIO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO 

PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. Ausente 

à prova pré-constituída do pretenso direito líquido e certo da impetrante, 

bem como a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental, 

impõe-se a retificação da sentença, a fim de denegar a segurança 

vindicada. (ReeNec 82358/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 
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07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) Assim, ante a ausência da 

prova do direito líquido e certo, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a 

autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 

10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos 

documentos, devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, 

providenciar a juntada nos termos do artigo 6º da Lei 12.016/2009, sob as 

penas do artigo 8º da mesma Lei. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação do impetrado, vista dos autos ao Ministério Público Estadual 

para parecer pelo prazo de 10 dias. Após, com ou sem parecer, 

conclusos para sentença. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT, 1 de outubro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000868-10.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. T. C. (ADVOGADO(A))

C. M. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. R. D. S. (RÉU)

 

Fica a audiência de conciliação redesignada para 29/10/2018, 13h.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18998 Nr: 83-85.2006.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme petição de protocolo nº 124510, referente ao depósito realizado 

na conta da diretoria do fórum, c/c nº 16824-6, informo que os referidos 

autos, continua pendente de recolhimento de custas, haja visto que a 

referida conta corrente, era de uso para pagamento de diligências de 

oficial de justiça nesta Comarca. Informo também que, o procedimento 

correto para a quitação das custas, deverá ser realizado através da 

emissão da guia de custas junto ao site: www.tjmt.jus.br , link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item CUSTAS JUDICIAIS e incluir o 

valor. O sistema vai gerar o boleto único(somente de CUSTAS JUDICIAIS). 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40616 Nr: 1630-53.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORLI SEBASTIAO GOMES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 40616

Vistos.

Tendo em vista a concordância da exequente, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 123/124 pelo executado, devendo ser expedido RPV 

ou precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da exequente.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 27 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25528 Nr: 2342-19.2007.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA DE 

AQUINO GRISSOSTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO PREZZOTTO, MARIA 

MARGARETE BIANCHI PREZZOTTO, ROBERTO BERTOLINI, ESTER 

ROTTENFUSSER BERTOLINI, JANDIR JOSÉ TODERO, MARILEIDE SALETE 

TODERO, ESPÓLIO DE NILTON ZAGO, TÂNIA MARIA HAACK ZAGO, 

EUCLIDES JOSE TODERO, NAIR SABINA TODERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Moretto - 

OAB:4032/RO, Marcos Rogério Schmidt - OAB:4.032/RO

 Código 25528

Vistos.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o executado para no prazo de 05 dias efetuar ou comprovar o 

pagamento devido, juntando aos autos a guia judicial e o comprovante de 

pagamento.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para 

manifestação em 15 dias.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 25 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39098 Nr: 113-13.2012.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, LUCIA 

CAPELETTI, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por RODRIGO 

MOURA DE VARGAS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI DUDOESTE (fls. 127/129 – a enumerar).

Às fls. 130/131 executado juntou acordo elaborado entre as partes, 

requerendo a extinção do feito.

É o relato do essencial.

Decido.

 Tendo em vista que o acordo entabulado entre as partes da presente 

ação monitória (fls. 132/136), devidamente homologado nos autos de Cód. 

36716, teve como objeto Cédula de Crédito objeto desta ação, prevendo 

em sua cláusula oitava que “cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seus respectivos patronos, incluindo eventuais 

honorários de sucumbência deste ou de outro processo que visem a 

obrigação acordada, inclusive, mas não só, Embargos do devedor, 
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exceção de pré-executividade, ações revisionais e recursos”, concluo 

pela falta de interesse processual do advogado vencedor da causa em 

receber honorários de sucumbência.

Desta forma, carece a ação de cumprimento de sentença de interesse 

processual, o qual se assenta na premissa de extrair algum resultado útil 

do processo, pelo que a extinção do feito é medida imperativa.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente ação, na forma do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Determino a Serventia que se atente a devida enumeração das folhas 

processuais.

 Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Expeça-se o necessário.

Comodoro-MT, 25 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19796 Nr: 943-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANS GUNTHER EWERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogerio Schimidt - 

OAB:21939-Pr

 Código nº 19796

Vistos.

Sob pena de indeferimento do pedido (fls. 211/212), intime-se a parte 

exequente para indicar o endereço do bem para fins de penhora, no prazo 

de 15 dias.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente, pessoalmente, bem como seu 

patrono, nos termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque 

no art. 485, III, CPC.

Expeça-se o necessário.

Comodoro-MT, 25 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 2281-51.2013.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, 

ANTONIO ERNANI KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 Código nº 64130

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Leonardo Giovani 

Nichele em face de Clautur Viagens e Turismo Ltda - ME.

É o relato do necessário.

Decido.

Impulsiono o feito da seguinte maneira.

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2809-27.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS DELAZZERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRAREAL COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE HORTIGRNAJEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO ALBERTO PIASECKI - 

OAB:11383/PR, LILIANE GRUHN - OAB:20217/PR, RDORIGO ALBERTO 

CRIPPA - OAB:, SILVANO GHISI - OAB:40970/PR

 Código 31590

Vistos.

Intime-se a parte executada para manifestar-se quanto a petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61333 Nr: 3139-19.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMIR RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, VALESKA 

FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, o que mais dos autos consta, REDUZO o valor da 

execução quanto à multa diária por descumprimento da ordem judicial 

( a s t r e i n t e )  p a r a  o  v a l o r  d e  R $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0  ( d e z 

milreais).Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I), ou, 

na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por 

carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do 

CPC.Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.Transcorrido o prazo 

estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente 

de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).Não apresentada 

impugnação, manifestem-se as partes credoras, no prazo de 05 (cinco) 

dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro/MT, 27 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17117 Nr: 2087-32.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ERENICA DE OLIVEIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 17117

 Vistos.

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opõe impugnação ao 

cumprimento de sentença proposto por Marina Erenica de Oliveira Mota 

alegando que não há valores a serem pagos, pois a autarquia vinha 

pagando normalmente o benefício a parte.

A impugnada refutou a alegação, fls. 112/113.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Razão não assiste ao impugnante, pois o extrato do sistema da autarquia 

juntado à fl. 97vº não comprova a quitação do débito, tampouco apresenta 

a quantia devida, não havendo ainda qualquer juntada de comprovante de 

depósito, para posteriormente levantamento via alvará judicial, como de 

praxe.

Outrossim, o demonstrativo do débito apresentado pela 

impugnada/exequente (fls. 105/107) está em consonância com o acórdão 

de fls. 76/77, à mingua de qualquer impugnação pela executada.

Em face do exposto, REJEITO a impugnação de fl. 111, pelo que determino 

o prosseguimento do cumprimento da sentença pelo valor apresentado 

pela exequente/impugnada, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o impugnante, a título de honorários advocatícios, em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida, nos moldes do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC.

Escoado o prazo recursal, expeça-se o competente RPV ou precatório 

conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 27 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38952 Nr: 3650-51.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ADRIANO ESTEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 38952

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Paulo 

Adriano Esteves da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

ambos devidamente qualificados.

É o relato do necessário.

Decido.

Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1) DEFIRO a prioridade na tramitação processual;

2) RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC;

 3) Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

4) SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

5) NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61852 Nr: 3721-19.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS DIAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61852

 Vistos.

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opõe impugnação ao 

cumprimento de sentença proposto por Inês Dias Soares alegando que o 

pagamento dos valores retroativos e multa foram quitados 

administrativamente.

A impugnada refutou a alegação e juntou demonstrativo do débito, fls. 

101/103.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Razão não assiste ao impugnante, pois o extrato do sistema da autarquia 

juntado à fl. 99vº não comprova a quitação do débito, tampouco apresenta 

a quantia devida, não havendo ainda qualquer juntada de comprovante de 

depósito, para posteriormente levantamento via alvará judicial, como de 

praxe.

Outrossim, o demonstrativo do débito apresentado pela 

impugnada/exequente (fls. 102/103) está em consonância com a relação 

detalhada de créditos juntada pela autarquia executada (fl. 98), sendo 

incluídos nos cálculos apenas os períodos com o status de “não pago”, à 

mingua de qualquer impugnação pela autarquia, fl. 105vº.

Em face do exposto, REJEITO a impugnação de fls. 99/100, pelo que 

determino o prosseguimento do cumprimento da sentença pelo valor 

apresentado pela exequente/impugnada, nos termos da fundamentação 

supra.

Condeno o impugnante, a título de honorários advocatícios, em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida, nos moldes do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC.

Escoado o prazo recursal, expeça-se o competente RPV ou precatório 

conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 27 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66369 Nr: 109-05.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIRIA FLORES MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 398 de 871



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66369

Vistos.

Tendo em vista a concordância da exequente, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à fl. 136 pelo executado, devendo ser expedido RPV ou 

precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da exequente.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 27 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69664 Nr: 2760-10.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSCHI, PARTE NÃO 

IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10.299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A

 Código nº 69664

Vistos.

Indefiro o pedido de conexão aos autos de Cód. 63276, por não restar 

configurada a hipótese prevista no art. 55 do CPC.

 Ademais, desnecessário o apensamento das ações, visto que aquela já 

encontra-se sentenciada, sendo perfeitamente cabível que as partes 

juntem aos autos o posterior julgamento para fins de prova.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Comodoro-MT, 24 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38490 Nr: 3189-79.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, EDILSON 

PERINAZZO, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, DENISE GIONGO GEREMIA 

PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Código nº 38490

Vistos.

1) DEFIRO a alienação judicial, ocasião em que nomeio leiloeiro Sr. Álvaro 

Antônio Mussa Pereira – Leiloeiro Público Oficial e Rural no Estado de Mato 

Grosso, matrículas JUCEMAT 13/2008 e FAMATO 033/04 devendo, ser 

designada data para alienação do bem avaliado conforme disponibilidade 

do leiloeiro.

2) Determino que o primeiro e o segundo leilão deverá o ocorrer no mesmo 

dia, com intervalo mínimo de uma hora entre eles nos termos do art. 892 do 

CPC, De igual modo, DEFIRO a possibilidade de pagamento do bem 

arrematado em três (3) prestações mensais e sucessiva, devendo a 

primeira parcela ser depositada no prazo máximo de três (3) dias a contar 

da arrematação, e as demais a cada trinta (30) dias, observando-se que a 

comissão do leiloeiro deverá ser paga imediatamente.

 3) Informo desde já que a carta de arrematação será expedida após o 

último pagamento, mas será possível a imissão na posse com o depósito 

da primeira parcela. No caso de parcelamento, as guias mensais serão 

encaminhadas ao arrematante pelo leiloeiro, que informara nos autos o 

pagamento de cada parcela.

 4) Fixo como preço vil, a fim de impedir sua arrematação no segundo 

leilão, o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação 

(art. 891 do CPC). Expeça-se edital, nos moldes do artigo 886, devendo 

ser afixado no placar do fórum e publicado no diário oficial com 

antecedência de cinco (5) dias da data marcada para o leilão (art. 887, I, 

do CPC) em observância ao art. 887 do CPC, determino que o edital seja 

publicado na rede mundial de computadores.

 5) Intime-se o exequente, por seu procurador e via DJE. Intime-se o 

executado, através de seu advogado e via DJE, ou, não havendo 

procurador, mediante carta com aviso de recebimento, para que tome 

ciência do dia, hora e local da alienação judicial (art. 889, inciso I, do CPC).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 933-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ADEVAIR BRAGA, LEILA 

BREVIGLIERI BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029 

OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443

 Vistos.

De proêmio, consigno que os embargos de declaração de fls. 263/264 

possuem o mesmo objeto dos de fls. 249/250, que foram acolhidos às fl. 

251, sendo retificada a parte embargada da sentença.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fl. 262.

Às providências.

Comodoro-MT, 24 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39045 Nr: 60-32.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BREVIGLIERI BRAGA, JOAQUIM 

ADEVAIR BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443

 Código nº 39045

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em Ação de Servidão 

Administrativa em que as partes Norte Brasil Transmissora de Energia S/A 

e Joaquim Adevair Braga pretendem obter a chancela judicial da referida 

avença, em face da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 
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passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Revogo a liminar anteriormente concedida.

Proceda-se a liberação dos valores depositados judicialmente em favor 

dos requeridos, conforme fl. 410.

Custas e honorários conforme acordo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61481 Nr: 3305-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIN TERUKO TOKKO - 

OAB:11.647/MS, RICARDO AURY RODRIGUES LOPES - OAB:OAB/MS 

11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 ANTE O EXPOSTO, o que mais dos autos consta, REJEITO a impugnação 

e HOMOLOGO a avalição de fls. 134/136, bem com REJEITO a exceção de 

pré-executividade e, após, não havendo recurso tempestivo no que 

concerne ao respectivo decisum DETERMINO o prosseguimento da 

execução, devendo os autos serem remetidos ao Contador do Juízo para 

que proceda com o cálculo da dívida na data do pagamento pelo 

executado conforme fl. 130, intimando-se as partes para manifestação em 

15 dias.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 26 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25878 Nr: 49-42.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS.

Defiro o pedido retro e nos termos do art. 873, III, do Novo Código de 

Processo Civil, determino que seja realizada nova avaliação no bem.

Posteriormente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do 

teor do laudo de avaliação no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104591 Nr: 2899-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte interessada quanto ao impulsionamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89953 Nr: 2203-52.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

por meio de seu advogado dativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95924 Nr: 4783-55.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 A propósito da indicação de novo endereço, fica designada nova data 

para realização da audiência de conciliação, qual seja 05/11/2018, 13h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108183 Nr: 4554-61.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISÁGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMARIO SECCO - OAB:724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o recolhimento da diligência do oficial de justiça juntado, 

impulsiono o feito para intimar a parte requerente para recolher a diferença 

de R$ 545,50 (quinhentos e quarenta e cinco reais, cinquenta centavos), 

uma vez que o valor da diligência para cumprimento no perímetro urbano 

no município de Nova Lacerda é de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e 

seis reais), conforme Portaria nº 39/2015 publicada no DJE 9543 de 

27/05/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90750 Nr: 2451-18.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNIR DANIEL JAGNOWITZ, VALDEMIR DO 

NASCIMENTO JAGNOWITZ, AGNALDO DE LIMA RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Fica a parte requerida, por meio de seu advogado, intimada a 

manifestar-se quanto ao inquérito juntado pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14825 Nr: 136-03.2005.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FLÁVIA ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33571 OAB/PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o requerimento apresentado pelo exequente para DETERMINAR a 

inclusão dos nomes dos novos procuradores no sistema, a fim de que as 

informações dos atos processuais sejam publicadas em seus nomes.

 Tendo em vista o teor da petição contida à fl. 75, intime-se o causídico 

para se manifestar-se no feito, no prazo de 5(cinco) dias.

 Às providências.
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Comodoro-MT, 27 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13851 Nr: 1746-40.2004.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABZ, AFZ, LFZ, LFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMBZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33571 OAB/PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768/MT, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33571 OAB/PR, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 VISTOS.

Defiro o requerimento apresentado pelo exequente para DETERMINAR a 

inclusão dos nomes dos novos procuradores no sistema, a fim de que as 

informações dos atos processuais sejam publicadas em seus nomes.

 Após, intimem-se a parte autora para se manifestar-se no feito, dentro do 

prazo legal.

Às providências.

Comodoro-MT, 27 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35830 Nr: 524-90.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDÉRICO LUIZ GUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 VISTOS.

Intime-se o denunciado, para apresentar suas razões recursais dentro do 

prazo legal.

 Transcorrido o prazo com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 25 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28130 Nr: 2273-50.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARTINS DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Comodoro/MT, 24 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65495 Nr: 3672-41.2013.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR DA SILVA JUNIOR, RENATA CINTRA 

RASCHEJA, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14884-MT

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Taiana Cristina Carvalho Marques OAB 25.314, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 24 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17115 Nr: 2085-62.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES, MARCOS DA SILVA 

BORGES, JAMES ROGERIO BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam as partes intimadas para, querendo, manifestarem-se no que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 686-85.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia, 

para ABSOLVER o réu Antônio dos Santos Ramos, das imputações 

constantes na mesma, com fundamento no art. 386, inciso VII, do 

CPP.Custas pelo Estado.Transitada em julgado e cumprido as disposições 

acima, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I.Comodoro-MT, 27 de setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Souza JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64023 Nr: 2177-59.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com 

base art. 40 e ss. LEF c/c art. 921,§1º, CPC.Com a suspensão, REMETA 

os autos ao arquivo provisório, pelo prazo de 01 (um) ano, DEVENDO o 

mesmo ficar alocado em escaninho próprio.DECORRIDO O PRAZO SUPRA, 

certifique-se e intimem-se a (o) exequente mediante diário da justiça 

eletrônico/remessa, para manifestar-se nos autos indicando bens 

passíveis de penhora em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

arquivamento dos autos ocasião em que a partir de então terá início a 

fluência do prazo para reconhecimento da prescrição 
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intercorrente.Permanecendo silente ou não havendo encontrado bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao arquivo pelo prazo máximo de 05 

(cinco) anos.Publica-se.Registra-se.Intima-se.Comodoro-MT, 14 de 

setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39089 Nr: 104-51.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, ALDERINO 

DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 VISTOS

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Daniela Markus Silva 

Zamo em face de Banco do Brasil S/A.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30765 Nr: 1627-06.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JOSÉ PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO PADOVANI 

- OAB:23.174 - PR

 Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, vez que a 

busca de Declaração de Imposto de Renda ser a última ratio em demandas 

desse jaez.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CONSULTA AO 

CONVÊNIO INFOJUD -INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 

DE DILIGÊNCIAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 - Agravo 

de instrumento manejado em face da decisão que indeferiu o pedido de 

consulta ao convênio INFOJUD, com fundamento de que é ônus da parte 

exequente localizar bens do devedor a fim de satisfazer a sua pretensão. 

2 - A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando realizadas diligências extrajudiciais para 

localização de bens do devedor. Apenas após a comprovação de que 

restaram infrutíferas todas as demais diligências, será viabilizada a 

utilização do convênio. 3 - O Agravante não demonstrou a realização de 

diligências extrajudiciais suficientes para localização de bens do 

executado. 4 - Agravo de instrumento desprovido (AG 201202010023559, 

Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, TRF2 – 

SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:06/09/2012).

Intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender cabível ao prosseguimento do feito.

Às providências.

Comodoro-MT, 28 de setembro de 2018

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68898 Nr: 2198-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA J.LIMA LTDA-ME, MARILZA 

DE SOUZA, MANOEL DA PAZ CALDAS DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a análise do pleito de fls. 74, sob pena de indeferimento, determino a 

intimação da parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar documentalmente prova de recusa do DETRAN em prestar 

informações, visto que os dados constantes dos seus cadastros são de 

acesso público, de modo que não se justifica a intervenção do Poder 

Judiciário em diligência que compete à parte, ou ainda no mesmo prazo 

requerer o que entender cabível ao andamento do feito, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se

Comodoro/MT, 28 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37053 Nr: 1752-03.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GERALDO SIMPIONE ME, DARCI 

CARRARO, MÁRCIA REGINA SIMPIONI CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:9.259, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a análise do pleito de fls. 79/80, sob pena de indeferimento, 

determino a intimação da parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar documentalmente prova de recusa do DETRAN em 

prestar informações, visto que os dados constantes dos seus cadastros 

são de acesso público, de modo que não se justifica a intervenção do 

Poder Judiciário em diligência que compete à parte, ou ainda no mesmo 

prazo requerer o que entender cabível ao andamento do feito, sob pena 

de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se

Comodoro/MT, 28 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64202 Nr: 2353-38.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CASTILHO & CIA. LTDA - ME, MARCO 

ALESSANDRO CASTILHO, ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:MT/15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a análise do pleito de fls. 76, sob pena de indeferimento, determino a 

intimação da parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar documentalmente prova de recusa do DETRAN em prestar 

informações, visto que os dados constantes dos seus cadastros são de 

acesso público, de modo que não se justifica a intervenção do Poder 

Judiciário em diligência que compete à parte, ou ainda no mesmo prazo 

requerer o que entender cabível ao andamento do feito, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se

Comodoro/MT, 28 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40015 Nr: 1033-84.2012.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDV, LB, MDCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 30(trinta) dias, para o fim de 

providenciar a liquidação dos valores devidos ao Município de Campos de 

Júlio-MT.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o requerente para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20814 Nr: 1880-96.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Carlos Roberto de 

Castro em face do Banco do Brasi S/A.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada mediante remessa dos autos, para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do 

CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119519 Nr: 1776-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIESLEY DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 119519

Vistos.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de DIESLEY DIAS DA 

SILVA todos devidamente qualificados.

Juntou documentos.

Liminar deferida nos autos de ref. 05.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora de ref. 15.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Revogo a liminar proferida nos presentes autos.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

Comodoro-MT, 01 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 1591-17.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENI DO CARMO RESENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do recurso de apelação na ref: 73, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, apresentar as suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119836 Nr: 1896-30.2018.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de recurso de apelação acostada nos autos na 

ref: 38, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74038 Nr: 743-64.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BECCI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista o recurso em sentido estrito juntadado nos autos na ref: 

83, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, manifestar-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-26.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

NELCI VITORIA SPOLTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010247-26.2013.8.11.0046. REQUERENTE: NELCI VITORIA SPOLTI 

REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A, BANCO BMG Vistos. 

Considerando o noticiado em petição de ID6031619, intime-se o executado, 

para o fim de que manifeste nos autos se a dívida que deu ensejo a 

inscrição no Spc/Serasa diz respeito ao contrato de n. 227244317, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-26.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

NELCI VITORIA SPOLTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010247-26.2013.8.11.0046. REQUERENTE: NELCI VITORIA SPOLTI 

REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A, BANCO BMG Vistos. 

Considerando o noticiado em petição de ID6031619, intime-se o executado, 

para o fim de que manifeste nos autos se a dívida que deu ensejo a 

inscrição no Spc/Serasa diz respeito ao contrato de n. 227244317, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-12.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON DE MELO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 8010181-12.2014.811.0046 Polo Ativo: 

Adeilson de Melo Fernandes Polo Passivo: OI S.A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Considerando que, os elementos probatórios constantes nos autos, são 

suficientes para a formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação de Indenização por danos morais cumulada com Pedido de Tutela 

Antecipada, ajuizada pela parte Promovente em face de OI S.A., todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

cancelar o contrato de n. 5046543180 transcrito no extrato do SERASA, 

bem como a condenação em danos morais em 20 (vinte) salários mínimos. 

A Liminar foi deferida (evento n. 5426621). Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa em razão de ausência de 

acordo entre as partes. Em contestação a parte Promovida alega que a 

cobrança é devida em razão da contratação do serviço, pugnando pela 

improcedência da ação. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Em análise ao mérito da demanda, verifico que a pretensão da 

parte Promovente merece parcial acolhimento. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Promovida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplico a inversão do ônus da 

prova, elencada no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Da análise dos autos, 

em especial ao evento de n. 5426616, verifica-se que a parte Promovente 

na data de 30/10/2013 realizou o pagamento da quantia de R$ 474,79 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) que se 

tratava de cobrança de um serviço contratado de n. 5046543180, que 

havia sido cancelado. Conforme extrato do SERASA constante aos autos, 

verifica-se que a negativação do nome do Promovente ocorreu em razão 

de débito não adimplido referente ao contrato de n. 5046543180. A 

Promovida realizou defesa, porém, nada provou em relação aos fatos 

alegados, sustentando sua defesa na regularidade da cobrança em razão 

da contratação do serviço, pugnando pela improcedência da ação. Insta 

consignar que as telas sistêmincas juntadas no corpo da contestação, 

não servem como prova. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Incumbe à Promovida provar a veracidade dos fatos 

alegados, na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Os fundamentos genéricos da defesa não 

são aptos para afastar a responsabilidade da parte Promovida quanto aos 

fatos comprovados pela parte Promovente. Assim, constata-se que houve 

falha na prestação do serviço por parte da Promovida, ao se eximir de 

cancelar o débito já pago pelo consumidor e posteriormente lançar seu 

nome no rol de inadimplentes. Temos por regra, que a responsabilidade 

pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece 

diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de 

relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o defeito do 

serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Artigo 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a 
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exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato 

de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do 

serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas 

relações de consumo. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como 

ocorre no presente caso. Para colaborar com as suas alegações juntou 

tela de seu sistema buscando comprovar a regularidade de instalação do 

serviço e de suas cobranças. Contudo, As telas do sistema interno da 

Empresa não possuem validade jurídica ao fim que se destina. Ademais, é 

prova feita única e unilateralmente pela Promovida, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, 

são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. (Turma 

Recursal Única de MT: Procedimento do Juizado Especial Cível 

331084420178110001/2018, , , Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018. Marcelo Sebastião Prado de Moraes ) Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

empresa Promovida agiu com negligência em não dar baixa no débito 

adimplido pelo Promovente em 30/10/2013 e lançado no SERASA em 

07/07/2014. Com efeito, a atitude praticada pela Promovida é fato 

ensejador à ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que emerge 

da falha na prestação do serviço, dado o natural constrangimento, 

sentimento de impotência, que decorre do fato do consumidor ter seu 

nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito referente a uma 

cobrança de um débito efetivamente pago. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE 

TELEFONIA. PAGAMENTO EM ATRASO. NÃO CONTABILIZAÇÃO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385. APONTAMENTOS PREEXISTENTES “SUB JUDICE”. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO 

DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela 

declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em 

razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, por dívida já adimplia. 2. In casu, não há falar-se em inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a própria consumidora 

afirma que restou inadimplente quanto à fatura de janeiro/2015, a qual 

somente fora paga em outubro/2015. 3. A ilicitude, todavia, decorre da 

manutenção da negativação em questão, até o mês de novembro de 2017, 

em razão da não contabilização do pagamento da fatura de janeiro de 

2015. 4. A consumidora logrou comprovar o pagamento da fatura de 

janeiro de 2015, no valor total de R$ 163,85 (cento e sessenta e três reais 

e oitenta e cinco centavos), em casa lotérica, no mês de outubro/2015. 5. 

A partir do momento em que autoriza o pagamento em qualquer casa 

lotérica, a empresa de telefonia passa a assumir os riscos daí advindos, 

respondendo solidariamente por eventual falha na prestação do serviço 

pela empresa recebedora, em razão do risco da atividade. Desse modo, a 

culpa pelo ato ilícito deve ser objeto de ação regressiva entre as 

empresas envolvidas, mas sem afetar o direito da consumidora, que fora 

efetivamente prejudicada. 6. O fato é que está comprovado nos autos, por 

meio dos extratos colacionados nos Eventos 1 e 10, que a negativação 

decorrente do inadimplemento da fatura de janeiro de 2015, paga em 

outubro/2015 permaneceu no mínimo até o mês de novembro de 2017, 

restando evidente a falha na prestação do serviço. 7. Dano moral que 

neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é 

presumido o abalo causado a Recorrente. 8. Comprovando a Recorrente 

que os apontamentos preexistentes se encontram sob discussão judicial, 

afasta-se a aplicabilidade da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de 

Justiça. 9. Na fixação do montante da condenação a título de danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito. 10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, 

sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente 

carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta 

natureza. 11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e provido...” 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 843192220178110001/2018, , 

Turma Recursal Única de MT. Julgado em 28/06/2018, Publicado no DJE 

28/06/2018. Relator: Lamisse Roder Feguri Alves Correa). A reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso V e X, do artigo 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo artigo 186 e 927 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da Promovida. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, agindo com escopo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios utilizados pelas jurisprudências dos Tribunais, 

para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte 

Promovida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de dano moral, que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte Promovente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Promovida a agir 

com a negligência e omissão que restou demonstrada nestes autos, como 

medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de 

Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para: a) CANCELAR o 

contrato de n. 5046543180 e DECLARAR inexigível o débito de R$ 732,62 

(setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) lançado no 

SERASA; b) CONFIRMAR a tutela antecipada (evento n. 5426621) 

tornando definitivo os seus efeitos; c) DETERMINO a secretaria que 

expeça ofício ao Órgão competente para baixa definitiva da inscrição do 

nome do Promovente, relativo à cobrança discutida nos autos; d) 

CONDENAR a Promovida a pagar ao Promovente a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, atualizada da data do 

arbitramento pelo INPC (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga .
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-89.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEMERSON LUIZ MARTINS (ADVOGADO(A))

PEDRITO DE SOUZA AVILA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 1 de outubro 

de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado. "VISTOS. 1) Retifique-se o sistema 

PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento 

de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC; 2) Após, 

considerando que houve o cumprimento voluntário da obrigação, 

intimem-se a parte autora/exequente por meio de seu advogado 

constituído mediante publicação no diário da justiça eletrônico/sistema 

análogo se houver ou pessoalmente em caso de inexistência de patrono, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, impugne o valor 

depositado, e caso permaneça silente, será interpretado como satisfeita a 

obrigação [art. 526, §3º, CPC]; 3) Cadastre os novos advogados das 

partes no sistema Pje, se necessário o for e caso não tenha feito. 4) 

Intime-se o recorrente a recolher as custas processuais conforme 

determinado na decisão proferida pela Instância Superior. Intimem-se. 

Cumpra-se. Processo: 8010204-89.2013.8.11.0046; Valor causa: 

$20,340.00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PEDRITO DE SOUZA 

AVILA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO PAN S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-89.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEMERSON LUIZ MARTINS (ADVOGADO(A))

PEDRITO DE SOUZA AVILA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

COMODORO , 1 de outubro de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. "VISTOS. 1) Retifique-se o sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 2) Após, considerando que houve o 

cumprimento voluntário da obrigação, intimem-se a parte autora/exequente 

por meio de seu advogado constituído mediante publicação no diário da 

justiça eletrônico/sistema análogo se houver ou pessoalmente em caso de 

inexistência de patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]; 3) Cadastre os novos 

advogados das partes no sistema Pje, se necessário o for e caso não 

tenha feito. 4) Intime-se o recorrente a recolher as custas processuais 

conforme determinado na decisão proferida pela Instância Superior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Processo: 8010204-89.2013.8.11.0046; Valor 

causa: $20,340.00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PEDRITO DE SOUZA 

AVILA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO PAN S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-89.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEMERSON LUIZ MARTINS (ADVOGADO(A))

PEDRITO DE SOUZA AVILA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO COMODORO , 1 de outubro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. "VISTOS. 1) Retifique-se o sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 2) Após, considerando que houve o 

cumprimento voluntário da obrigação, intimem-se a parte autora/exequente 

por meio de seu advogado constituído mediante publicação no diário da 

justiça eletrônico/sistema análogo se houver ou pessoalmente em caso de 

inexistência de patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]; 3) Cadastre os novos 

advogados das partes no sistema Pje, se necessário o for e caso não 

tenha feito. 4) Intime-se o recorrente a recolher as custas processuais 

conforme determinado na decisão proferida pela Instância Superior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Processo: 8010204-89.2013.8.11.0046; Valor 

causa: $20,340.00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PEDRITO DE SOUZA 

AVILA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO PAN S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (ADVOGADO(A))

JOSÉ LUIZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000054-32.2017.8.11.0046. REQUERENTE: FRANCISCO GOMES DE 

ASSIS REQUERIDO: JOSÉ LUIZ Vistos. Considerando a conversão do 

julgamento em diligência, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 19 de outubro de 2018, às 13h30min. As testemunhas comparecerão 

independente de intimação, podendo ser levadas pelas partes que as 

arrolaram (art. 34 da Lei n. 9.099/1995), no entanto, em caso de 

requerimento de intimação, deverá ser feito até o prazo de dez dias antes 

da audiência. Consigno que a audiência será presidida pela Juíza leiga 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes. Cumpra-se. COMODORO, 28 

de setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-79.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM (ADVOGADO(A))

SANDRA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS CUNHA (REQUERIDO)

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCILENE CUNHA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RICARDO GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010118-79.2017.8.11.0046. REQUERENTE: SANDRA BARROS DA SILVA 
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REQUERIDO: LUCILENE CUNHA DA COSTA, TEREZINHA DE JESUS CUNHA 

Vistos. Considerando a conversão do julgamento em diligência, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2018, às 

14h45min. As testemunhas comparecerão independentes de intimação, 

podendo ser levadas pelas partes que as arrolaram (art. 34 da Lei n. 

9.099/1995), no entanto, em caso de requerimento de intimação, deverá 

ser feito até o prazo de dez dias antes da audiência. Consigno que a 

audiência será presidida pela Juíza leiga deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes Expeça-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de 

Setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-79.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM (ADVOGADO(A))

SANDRA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS CUNHA (REQUERIDO)

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCILENE CUNHA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RICARDO GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010118-79.2017.8.11.0046. REQUERENTE: SANDRA BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: LUCILENE CUNHA DA COSTA, TEREZINHA DE JESUS CUNHA 

Vistos. Considerando a conversão do julgamento em diligência, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2018, às 

14h45min. As testemunhas comparecerão independentes de intimação, 

podendo ser levadas pelas partes que as arrolaram (art. 34 da Lei n. 

9.099/1995), no entanto, em caso de requerimento de intimação, deverá 

ser feito até o prazo de dez dias antes da audiência. Consigno que a 

audiência será presidida pela Juíza leiga deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes Expeça-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de 

Setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-79.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM (ADVOGADO(A))

SANDRA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS CUNHA (REQUERIDO)

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCILENE CUNHA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RICARDO GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010118-79.2017.8.11.0046. REQUERENTE: SANDRA BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: LUCILENE CUNHA DA COSTA, TEREZINHA DE JESUS CUNHA 

Vistos. Considerando a conversão do julgamento em diligência, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2018, às 

14h45min. As testemunhas comparecerão independentes de intimação, 

podendo ser levadas pelas partes que as arrolaram (art. 34 da Lei n. 

9.099/1995), no entanto, em caso de requerimento de intimação, deverá 

ser feito até o prazo de dez dias antes da audiência. Consigno que a 

audiência será presidida pela Juíza leiga deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes Expeça-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de 

Setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-64.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PAULO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (ADVOGADO(A))

HEITOR VANSAN MUNIZ (ADVOGADO(A))

PAULINO CEZAR BULLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000123-64.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALTER PAULO 

NASCIMENTO FILHO REQUERIDO: PAULINO CEZAR BULLA Vistos. 

Considerando a conversão do julgamento em diligência, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2018, às 15h30min. 

As testemunhas comparecerão independentes de intimação, podendo ser 

levadas pelas partes que as arrolaram (art. 34 da Lei n. 9.099/1995), no 

entanto, em caso de requerimento de intimação, deverá ser feito até o 

prazo de dez dias antes da audiência. Consigno que a audiência será 

presidida pela Juíza leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

Expeça-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de Setembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-64.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PAULO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (ADVOGADO(A))

HEITOR VANSAN MUNIZ (ADVOGADO(A))

PAULINO CEZAR BULLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000123-64.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALTER PAULO 

NASCIMENTO FILHO REQUERIDO: PAULINO CEZAR BULLA Vistos. 

Considerando a conversão do julgamento em diligência, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2018, às 15h30min. 

As testemunhas comparecerão independentes de intimação, podendo ser 

levadas pelas partes que as arrolaram (art. 34 da Lei n. 9.099/1995), no 

entanto, em caso de requerimento de intimação, deverá ser feito até o 

prazo de dez dias antes da audiência. Consigno que a audiência será 

presidida pela Juíza leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

Expeça-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de Setembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-64.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PAULO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (ADVOGADO(A))

HEITOR VANSAN MUNIZ (ADVOGADO(A))

PAULINO CEZAR BULLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000123-64.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALTER PAULO 

NASCIMENTO FILHO REQUERIDO: PAULINO CEZAR BULLA Vistos. 

Considerando a conversão do julgamento em diligência, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2018, às 15h30min. 

As testemunhas comparecerão independentes de intimação, podendo ser 

levadas pelas partes que as arrolaram (art. 34 da Lei n. 9.099/1995), no 

entanto, em caso de requerimento de intimação, deverá ser feito até o 

prazo de dez dias antes da audiência. Consigno que a audiência será 

presidida pela Juíza leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

Expeça-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de Setembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-64.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010001-64.2012.8.11.0046; Valor causa: $14,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 1 de outubro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-64.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010001-64.2012.8.11.0046; Valor causa: $14,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 1 de outubro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-25.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

GILSON ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. A. CASTILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010066-25.2013.8.11.0046; Valor causa: $26,974.40; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação, no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará neste feito. COMODORO, 1 de outubro de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-25.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

GILSON ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. A. CASTILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010066-25.2013.8.11.0046; Valor causa: $26,974.40; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação, no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará neste feito. COMODORO, 1 de outubro de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-45.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

RICARDO CUOGHI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010226-45.2016.8.11.0046; Valor causa: $10,600.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a executada para, querendo, apresentar 

recurso ou impugnação no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da 

decisão que concedeu a liberação de alvará. COMODORO, 1 de outubro 

de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010255-66.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POSTAL FRANQUINI CORREA (ADVOGADO(A))

DESPACHANTE POSTAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010255-66.2014.8.11.0046; Valor causa: $26,911.31; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará. COMODORO, 1 de outubro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000212-87.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI (ADVOGADO(A))

ANTONIA DA SILVA MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000212-87.2017.8.11.0046; Valor causa: $6,197.29; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CONSÓRCIO]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 

03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada 

para, querendo, apresentar recurso ou impugnação, no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação 

de alvará neste feito. COMODORO, 1 de outubro de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000514-82.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: JOAO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN EXECUTADO: GERALDO MARTINS DA SILVA Vistos. 1) 

CITE-SE o executado pessoalmente, para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida [art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo supra sem 

pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do cumprimento 

desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC para efetuar o 

depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o respectivo 

auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar embargos 

à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao disposto no inc. 

IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso 

penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado. 3) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 4) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos. 5) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado. 6) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado. 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos. 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. 9) Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

(assinado eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-62.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ALVES TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000052-62.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: ALTAIR ALVES TORRES VISTOS. 1) Certifique o 

trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha 

feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

a parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-14.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

OSMAR ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000094-14.2017.8.11.0046. REQUERENTE: OSMAR ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz Leigo (a), na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Se for o caso de recolhimento de custas processuais, proceda 

conforme manda o Provimento n.º 12/2017 e encaminhem-se os autos à 

Central de Arrecadação. Após o decurso do prazo de quinze dias do 

trânsito em julgado, permanecendo as partes em silêncio, proceda-se a 

baixa e ao arquivamento definitivo. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-35.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOAO GARCIA (ADVOGADO(A))
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LMG ROUPAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010011-35.2017.8.11.0046. REQUERENTE: PRETTO & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: LMG ROUPAS LTDA Vistos. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz Leigo 

(a), na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Se for o caso de recolhimento 

de custas processuais, proceda conforme manda o Provimento n.º 

12/2017 e encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação. Após o 

decurso do prazo, venham os autos conclusos para apreciação dos 

embargos de declaração. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-75.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

MOACIR JUARES CARLOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA (ADVOGADO(A))

KAMILA DE SOUZA COUTINHO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010106-75.2011.8.11.0046. REQUERENTE: MOACIR JUARES CARLOTO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz Leigo 

(a), na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Se for o caso de recolhimento 

de custas processuais, proceda conforme manda o Provimento n.º 

12/2017 e encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação. Após o 

decurso do prazo de quinze dias do trânsito em julgado, permanecendo as 

partes em silêncio, proceda-se a baixa e ao arquivamento definitivo. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-37.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO BUNGENSTAB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010147-37.2014.8.11.0046. REQUERENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: AFONSO BUNGENSTAB Vistos. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz Leigo (a), na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95, 

fazendo constar apenas onde lê-se: no artigo 794, I, do CPC, leia-se: no 

artigo 924, I, CPC. Se for o caso de recolhimento de custas processuais, 

proceda conforme manda o Provimento n.º 12/2017 e encaminhem-se os 

autos à Central de Arrecadação. Após o decurso do prazo de quinze dias 

do trânsito em julgado, permanecendo as partes em silêncio, proceda-se a 

baixa e ao arquivamento definitivo. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-87.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE COMODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010068-87.2016.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE COMODORO 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença/decisão/despacho elaborado pelo (a) Juiz Leigo (a), na forma do 

artigo 40 da lei nº 9099/95. Se for o caso de recolhimento de custas 

processuais, proceda conforme manda o Provimento n.º 12/2017 e 

encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação. Após o decurso do 

prazo de quinze dias do trânsito em julgado, permanecendo as partes em 

silêncio, proceda-se a baixa e ao arquivamento definitivo. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-67.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010231-67.2016.8.11.0046. REQUERENTE: PAULO TEODORO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo (a) Juiz Leigo (a) de ID 14686196 na forma do 

artigo 40 da lei nº 9099/95. Se for o caso de recolhimento de custas 

processuais, proceda conforme manda o Provimento n.º 12/2017 e 

encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação. Após o decurso do 

prazo de quinze dias do trânsito em julgado, permanecendo as partes em 

silêncio, proceda-se a baixa e ao arquivamento definitivo. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO (ADVOGADO(A))

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000069-98.2017.8.11.0046. REQUERENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Vistos. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz Leigo (a) 

de ID 14672410, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Considerando 

que houve o depósito voluntário da obrigação e a concordância da parte 

contrária, houve desistência ao prazo recursal, razão pela qual certifique 

o trânsito em julgado. Após, retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar 

que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. Empós, vislumbro que há 

valores que se encontram depositados/bloqueados nos presentes autos. 

Ante ao exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à 

transferência do montante, devidamente atualizado, conforme requerido. 

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta 

Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, 

caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial 

de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, 

desde que este tenha poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. 

Com relação aos honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em 
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nome do causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-81.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

EULKE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000193-81.2017.8.11.0046. REQUERENTE: EULKE ROCHA DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz Leigo (a) de ID 

14412135, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Se for o caso de 

recolhimento de custas processuais, proceda conforme manda o 

Provimento n.º 12/2017 e encaminhem-se os autos à Central de 

Arrecadação. Após o decurso do prazo de quinze dias do trânsito em 

julgado, permanecendo as partes em silêncio, proceda-se a baixa e ao 

arquivamento definitivo. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001907-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVA LUZ (AUTOR(A))

SAMA FERRAZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

R. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GOMES DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001927-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANDRADE BARBIERO (REQUERIDO)

ADEMIR ANDRADE BARBIERO & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de devolução da missiva 

precatória, conforme artigos 388, parágrafo único e 390 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI (ADVOGADO(A))

EDUARDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição da parte 

Requerida, acerca do não interesse na realização de audiência de 

conciliação, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001260-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MACHADO DE SOUZA (REQUERIDO)

FRIGORIFICO GL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBBSON CROSUE ROSIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 78 Nr: 1589-25.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO (BEMAT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CACIQUE LTDA, EGMAR 

STROHASCHEIN, ELENIR CECILIA SCARTON STROHSCHEIN, ENIO 

ERASMO SCARTON E S/M.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1938-A/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55168 Nr: 3574-67.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 198881 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 14/11/2018 às 15hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70850 Nr: 12148-11.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP, ADONAI 

TRANSPORTES LTDA - ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, SYLVIO SANTOS ARAUJO - OAB:8651/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 

1004483-49.2018.8.11.0000 (Ref: 123), determino a suspensão do 

presente feito, até o fim do período de blindagem concedido nos autos da 

Recuperação Judicial da parte requerida, devendo ser recolhido eventual 

mandado de busca e apreensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

Às providências.

Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112391 Nr: 2295-70.2018.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA GONÇALVES MACEDO, SELINA GONÇALVES 

DE MACEDO, JONAIR GONÇALVES MACEDO, CELCIMAR GONÇALVES 

LEAL, JOSUÉ GONÇALVES MACEDO, SELIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ FERREIRA DE MACEDO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Conforme se observa na Ref. 23, o inventariante não cumpriu 

integralmente o despacho de Ref. 16, vez que juntou apenas certidão 

negativa do imobiliário do Município de Jaciara/MT.

Assim, intime-se novamente o inventariante para que traga aos autos, no 

prazo de 15 dias, Certidão negativa de débitos estaduais, municipais, e 

certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa 

da União, conforme já determinado, sob pena de remoção do cargo de 

inventariante.

Aportando aos autos, conclusos para homologação do plano de partilha.

Intime-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 27 de setemrbo de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96210 Nr: 4314-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOEL RUSSI, ANDREIA WAGNER, GERSI 

RUSSI, SELUI LURDES REBESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto por Andreia Wagner, Max Joel Russi, Gersi 

Russi e Selui Lurdes Rebeschin, qualificado nos autos (Ref. 40).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (Ref. 

36).

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Quarta 

Câmara de Direito Privado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 2562-42.2018.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANAVIA DOS SANTOS FUCUTA KOTARO, WILSON 

DOS SANTOS, GABRIEL MORAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOILA JORDANA PEREIRA - 

OAB:21780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a partilha apresentada, relativamente as 

quantias deixadas pela falecida ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, 

atribuindo aos herdeiros, seus respectivos quinhões hereditários sobre o 

bem/direito descrito nestes autos, ressalvados erros, omissões ou 
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eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 659 do Código de 

Processo Civil.INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual da sentença ora 

proferida, para os fins do § 2º do artigo 659 do CPC.Transitada em julgado 

a sentença e cumprida a determinação anterior, sem oposição da Fazenda 

Pública Estadual, EXPEÇAM-SE os respectivos formais de partilha em 

favor dos herdeiros.Após, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 

estilo.Sem custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE.Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62324 Nr: 248-31.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TRAJANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVisto e examinados....Tendo em vista que a parte exequente 

não se manifesta nos autos há mais de 02 (dois) anos, verifica-se 

nitidamente o abandono da causa.Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC 

determina a extinção do processo quando por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a ação por mais de 30 

(trinta) dias, o que coaduna ao caso em exame, vez que não há 

manifestação da parte exequente há mais de 30 (trinta) diass. Assim, 

verificada o abandono, a extinção é medida que se impõe.Ante ao 

exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil.Custas remanescentes, se houver, pelo 

exequente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105155 Nr: 8714-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder José Vieira Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:78293/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO de produção antecipada de 

prova de exibição de documentos, admitindo como verdadeiros os fatos 

que, por meio do documento, a parte pretendia provar, nos termos do 

artigo 400, I, do CPC, homologando os valores apresentados pela parte 

autora.Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC.P.R.I.C.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78 Nr: 1589-25.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO (BEMAT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CACIQUE LTDA, EGMAR 

STROHASCHEIN, ELENIR CECILIA SCARTON STROHSCHEIN, ENIO 

ERASMO SCARTON E S/M.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1938-A/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o requerente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Intime-se. Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38393 Nr: 22-71.1988.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA ATLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS HENRIQUE MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Custas 

remanescentes, se houver, pela exequente.Sem honorários.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Intime-se. Publique-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 19 

de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38397 Nr: 23-56.1988.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERRAZ AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38398 Nr: 42-96.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A B.COM.DE INVES.DE CRED.AO 

COS.IMOBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO JOSÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 
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Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38401 Nr: 43-81.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTO SCARAVELLI - 

OAB:2847-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38402 Nr: 44-66.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO HANAUER, OSVALDO STAFFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTO SCARAVELLI - 

OAB:2847-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38408 Nr: 39-73.1989.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTICITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCHI RODRIGUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38414 Nr: 46-36.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES IPANEMA LTDA, MIGUEL 

VILELA DE MORAES, VERA LUCIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON PELEGRINI - OAB:2840-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38392 Nr: 10-62.1985.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO TOME, JORGE PELISÃO, OSVALDO 

STAFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o requerente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 19 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38396 Nr: 39-05.1991.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO PÃO REAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAL SOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38403 Nr: 45-51.1987.811.0010

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTO SCARAVELLI - 

OAB:2847-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL ajuizada por COMERCIAL 

AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA em face de OTÁVIO HANAUER, 

devidamente qualificados.

 A presente ação foi arquivada provisoriamente em 30/03/1993, tendo sido 

desarquivada em 09/08/2018.
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Conforme se detrai dos autos, a Empresa Comercial Agropecuária Santa 

Rosa LTDA foi nomeada à administradora da massa falida (fl. 95), sendo 

intimada a prestar o devido compromisso à fl. 98.

 O devedor declarado insolvente não possuía bens a serem arrendados, 

razão pela qual a parte requerente requisitou a suspensão e arquivamento 

do processo (fl.102).

O pleito foi deferido à fl. 104.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Em análise aos autos, verifica-se a última manifestação da parte 

requerente é datada de 18/03/1993, sendo que a mesma não demonstrou 

qualquer interesse na continuidade do presente feito.

Assim, tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há 

mais de 25 (vinte e cinco) anos, verifica-se nítido, portanto, o abandono da 

causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Sem honorários ante a ausência de triangularização processual.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Intime-se. Publique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 28 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 551-21.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 199249 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 29/11/2018 às 13h30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56549 Nr: 925-95.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 925-95.2014.811.0010

Código 56546

Exequente: Katia Maria Ribeiro

 Executado: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 85/87 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 88/116, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 85/87, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 26 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81959 Nr: 3155-42.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 VISTOS ETC,

As partes compuseram amigavelmente da seguinte forma: a guarda 

unilateral permanecerá com a mãe, sendo que o genitor ficará com os 

filhos nas Segundas e Terças, devolvendo-os à escola na Quarta-feira 

pela manhã, ficando a requerida responsável por busca-los ao final da 

escola.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com fundamento nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Fixo 02 (duas) URH’s de honorários advocatícios em favor da advogada 

dativa nomeada em favor da requerida Dra. Joseane Malheiros Alvim 

Parmigiani.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32958 Nr: 524-38.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez)dias, 

manifestar-se acerca da manifestação acostada às fls. 160/166, e 

requerer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 2763-49.2009.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ELLEN MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY - OAB:7387-B, MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B/MT

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de 

ADRIANO DE SOUSA NOGUEIRA, IVAN DA SILVA, vulgo “Lagoa” e 

MARLON AGUIAR DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, 

imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, incisos I 

e II, art. 15, caput e art. 329, Parágrafo único c/c art. 69, todos do Código 

Penal.

Narra a denúncia, que no dia no dia 09 de agosto de 2009, 

aproximadamente as 21h20min, no estabelecimento comercial denominado 

Conveniência Zero Hora, situado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 

esquina com Rua Guaicurus, Bairro Centro, neste Município e Comarca de 

Jaciara/MT, os denunciados, Adriano de Sousa Nogueira, Ivan da Silva e 

Marlon Aguiar de Oliveira, previamente conluiados e com unidade de 

propósito e divisão de condutas e tarefas, subtraíram para todos, 

mediante violência e grave ameaça, exercidas com uma arma de fogo (não 

apreendida) a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em moeda 

corrente e 01 (um) litro de Wisky, marca Ballantines, avaliado em R$ 55,00 

(cinquenta e cinco reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fls. 

23-IP, de propriedade do referido estabelecimento, tendo ainda como vítima 

de violência, Divino Ferreira dos Santos, que se encontrava no 

estabelecimento trabalhando.

Segundo se apurou, os denunciados se encontravam antes do fato 

reunidos e arquitetaram o plano criminoso, tendo o denunciado Marlon 

Aguiar de Oliveira emprestado conscientemente e para que praticassem o 

crime, sua motocicleta, marca Honda, modelo Fan, cor preta, placa 

NJE-9920 (apreendida nas fls. 19-IP) para que os demais denunciados 

Adriano de Sousa Nogueira e Ivan da Silva praticasse a subtração.

Narra ainda, que constatou-se que os denunciados Adriano de Sousa 

Nogueira e Ivan da Silva munidos de arma de fogo (revólver não 

apreendido) dirigiram-se até a Conveniência Zero Hora, sendo que 

Adriano Sousa Nogueira pilotava a motocicleta e Ivan da Silva desceu 

adentrando no estabelecimento onde se encontrava a vítima, Divino 

Ferreira dos Santos, apontando-lhe a arma de fogo e determinando que 

lhe entregasse o dinheiro que se encontrava no caixa, tendo a vítima 

aberto a gaveta e o elemento subtraído todo o dinheiro, tendo em seguida 

determinada a entrega de um litro de Wisky, tendo a vítima sob grave 

ameaça obedecido e entregue (1º FATO).

Ato contínuo, enquanto o outro denunciado, Adriano de Sousa Nogueira, 

acelerava a moto do lado de fora chamando para andar rápido, por 

diversas vezes, Ivan da Silva passou a ameaçar a vítima, após já lhe 

haver subtraído os objetos, dizendo que lhe iria dar “um tiro na cara” e em 

seguida desfechando um disparo de arma de fogo no balcão da 

Conveniência Zero Hora (2º FATO).

Apurou-se que além da motocicleta, o denunciado Marlon Aguiar de 

Oliveira teria emprestado uma jaqueta jeans azul para que o revólver não 

aparecesse durante o trajeto não levantando suspeitas.

Após o roubo, acreditando na impunidade, os denunciados reuniram-se e 

consumiram o whisky subtraído e, gastaram o dinheiro roubado, todos 

com plena consciência da origem do dinheiro.

Narra por fim, que a Polícia Civil ao descobrir o paradeiro de Ivan da Silva, 

vulgo “Lagoa” dirigiu-se até o local, onde o mesmo se encontrava tendo 

este percebido a presença dos investigadores desfechou um disparo de 

arma de fogo, em via pública, conseguindo assim resistir e opor-se à ato 

legal mediante violência, não conseguindo os investigadores executarem a 

prisão (3° FATO).

A denúncia foi recebida em 26/08/2009 (fls. 54/55).

O processo foi desmembrado em relação ao réu Ivan da Silva, razão pela 

qual o presente feito tramita apenas em face do mesmo, nos termos da R. 

Decisão de fls. 398.

O réu foi citado primeiramente por edital (fls. 489) e posteriormente de 

forma pessoal (fls. 538), tendo o mesmo apresentado resposta à 

acusação às fls. 541/544.

O feito desenvolveu-se regularmente, com a realização de audiência de 

instrução e julgamento, ocasião em que foi ouvida uma testemunha e, por 

fim, interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal para apurar a responsabilidade penal do acusado 

IVAN DA SILVA, vulgo “Lagoa”, devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, incisos I e 

II, do Código Penal, art. 15, da Lei 10.826/2003 e art. 329, §1º, na forma do 

artigo 69, ambos, do Código Penal.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito, na forma do 

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

I – DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO 

PENAL – 1º FATO (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo 

concurso de agentes).

O tipo em análise apresenta como preceito primário: “Subtrair coisa móvel 

alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência”.

Por sua vez, apresenta como preceito secundário a pena de reclusão de 4 

(quatro) a 10 (dez) anos, e multa

O parágrafo segundo (§2º), do dispositivo em análise, elenca as causas 

de aumento de pena, sendo que em seu inciso I, traz a previsão de 

elevação: “se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma” e 

no inciso II, “se há o concurso de duas ou mais pessoas”.

A materialidade delitiva do crime em análise encontra-se demonstrada nos 

autos, através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 15/17), boletim de 

ocorrência policial (fls. 18/20), auto de descrição do local do delito (fls. 

35), auto de avaliação indireta (fls. 36), além das oitivas colhidas na 

esfera policial e judicial.

Os Tribunais Superiores têm o posicionamento pacificado no sentido de 

que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem 

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve 

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da 

coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou 

desvigiada”, a teor do verbete do enunciado da súmula nº 582 do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ).

Desta forma, para a subsunção da conduta do agente (fato) à norma 

penal, torna-se necessário que o mesmo efetue a subtração de coisa 

alheia móvel para si ou para outrem, ainda que por um breve espaço de 

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente, nos termos do 

verbete supracitado.

Após análise de todo arcabouço probatório, verifica-se que restou 

comprovado que o réu Ivan da Silva foi o autor e o responsável pelo crime 

de roubo na Conveniência Zero Hora. Nota-se o réu, mediante o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, confessou o crime patrimonial, tendo 

praticado o delito com os dois comparsas narrados na denúncia.

Nota-se que o policial civil ouvido em Juízo, MÁRCIO MOREIRA DOS 

SANTOS, afirmou os fatos conforme narrado na denúncia, tendo ainda 

aludido que quando prendeu o comparsa Adriano ele confessou o crime, 

sendo que Ivan, vulgo “lagoinha” foi quem desceu para praticar o assalto 

(CD-R, de AIJ).

Por sua vez, o réu IVAN DA SILVA, vulgo “lagoa”, ao ser ouvido em Juízo, 

confessou o crime, aludindo “que o assalto foi verdadeiro; que foi ele e 

Adriano quem fizeram o assalto” (CD-R, de AIJ).

Evidencia-se que a confissão do réu está em harmonia com todo 

arcabouço probatório, razão pela qual deve o mesmo ser condenado pelo 

crime patrimonial em análise.

Portanto, restaram comprovadas a materialidade, autoria e 

responsabilidade do réu, no tocante ao crime de roubo, que na ausência 

de causa que exclua o crime ou isente o mesmo de pena, a condenação é 

medida que se impõe.

No que tange as causas de aumento referentes à violência exercida com 

emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, verifico que ambas 

restaram devidamente comprovadas, uma vez que o próprio réu Ivan 

confessou, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, que o roubo 

foi realizado com emprego de arma, sendo o crime praticado pelo mesmo 
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em companhia dos dois comparsas narrados na denúncia.

No que tange à variação da fração de aumento da pena, os Tribunais 

Superiores têm o entendimento de que, para a sua exasperação, pouco 

importa a quantidade de incisos infringidos pelo réu, mas sim, a gravidade 

do caso concreto.

No presente caso, verifica-se que a gravidade exercida para o 

cometimento do crime está inserida no próprio tipo, motivo pelo qual, não 

há contornos concretos e relevantes a ser considerados para a 

exasperação da pena além da fração mínima de aumento, razão pela qual, 

em harmonia com o caso concreto, fixo a fração ideal de aumento de 1/3 

(um terço).

Reconheço em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (art. 

65, inc. III, “d”, do CP).

II – DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 15, DA LEI 10.806/2003 – 2º FATO 

(disparo de arma de fogo).

O tipo em análise apresenta como preceito primário: “Disparar arma de 

fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em 

via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como 

finalidade a prática de outro crime”.

Por sua vez, apresenta como preceito secundário a pena de reclusão de 2 

(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Preliminarmente, verifica-se que a capitulação legal oferecida pelo 

Ministério Público necessita de um ajuste legal, uma vez que, por engano, 

a denúncia narra art. 15, do Código Penal, que se refere aos institutos da 

desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que não guardam 

qualquer similitude com os fatos narrados na exordial acusatória.

No entanto, considerando que o réu se defende dos fatos e não de sua 

capitulação, retifico o crime capitaneado na denúncia, de acordo com a 

sistemática do art. 383, do Código de Processo Penal, para considerar 

como correto o delito tipificado no art. 15, da Lei 10.826/03.

No que tange ao crime em análise, verifica-se que de fato houve o disparo 

de arma de fogo no local do crime, conforme evidenciado nos autos. No 

entanto, verifica-se que este se deu no mesmo contexto do crime de 

roubo, ou seja, serviu de instrumento para a potencialização da grave 

ameaça.

Portanto, de acordo com as provas produzidas nos autos, os agentes 

anunciaram o roubo, subtraíram o dinheiro e a bebida alcóolica e, em 

seguida, o réu efetuou um disparo no balcão da Conveniência Zero Hora, 

após ter dito à vítima que iria dar-lhe “um tiro na cara”, conforme narra a 

denúncia.

Neste tocante, verifica-se que o disparo serviu como forma de intensificar 

ou potencializar a grave ameaça, ou seja, deixar claro que de fato se a 

vítima tentasse algo contra o réu, este, certamente, cumpriria a promessa 

feita de dar-lhe “um tiro na cara”.

Evidencia-se ainda, que o tipo em análise é subsidiário, ou seja, somente 

restaria caracterizado o disparo de arma de fogo caso a conduta do réu 

“não tenha como finalidade a prática de outro crime”, nos termos da parte 

final de seu preceito primário.

No presente caso, o disparo de arma de fogo, contra o balcão do 

estabelecimento, foi um dos meios para se exercer e potencializar a grave 

ameaça e, consequentemente, realizar o crime de roubo, sem que a vítima 

pudesse oferecer qualquer resistência contra o réu e seus comparsas.

 Assim sendo, aplico ao caso o princípio da consunção, uma vez que o 

disparo foi realizado no mesmo contexto do crime de roubo, servindo 

como meio para garantia do sucesso da empreitada criminosa, devendo, 

com isto, o réu ser absolvido do crime em análise.

III – DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 329, §1º, DO CÓDIGO PENAL – 3º 

FATO (resistência).

O tipo em análise apresenta como preceito primário: “Opor-se à execução 

de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para 

executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

§1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Por sua vez, apresenta como preceito secundário a pena de detenção de 

1 (um) a 3 (três) anos.

Preliminarmente, verifica-se que a capitulação legal oferecida pelo 

Ministério Público necessita de um ajuste legal, uma vez que, por engano, 

a denúncia narra art. 329, parágrafo único, do Código Penal, que não 

guarda qualquer correspondência com o tipo positivado.

No entanto, considerando que o réu se defende dos fatos e não de sua 

capitulação, retifico o crime capitaneado na denúncia, de acordo com a 

sistemática do art. 383, do Código de Processo Penal, para considerar 

como correto o delito tipificado no art. 329, §1º, do Código Penal.

Em que pese a ação ser motivada por um início de prova material, entendo 

que não restaram comprovadas a materialidade, autoria e 

responsabilidade do réu, após a submissão de todo arcabouço probatório 

ao crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo o mesmo ser 

absolvido pelo delito em análise.

Cumpre registrar, que não restaram suficientemente demonstrados nos 

autos, que o acusado praticou o crime previsto no art. 329, §1º, do Código 

Penal.

Nota-se que somente uma testemunha foi ouvida em Juízo, estando sua 

oitiva em total dissonância com o interrogatório do réu, gerando assim, 

fundada dúvida se ocorreram os fatos conforme relatado pela 

testemunha, bem como se fora o réu o autor dos disparos, se é que de 

fato ocorreram.

Portanto, as provas colhidas mediante o crivo do contraditório são frágeis 

para subsidiar o édito condenatório, pois convergem no sentido de indicar 

certa nebulosidade a respeito da responsabilidade do réu na prática do 

delito, uma vez que a dúvida deve desaguar em absolvição.

Assim sendo, em que pese no caderno processual apontar inicialmente o 

réu como autor do delito em análise, tal fato não restou comprovado de 

forma induvidosa durante a instrução processual.

 Com efeito, consoante os princípios delineados no Código de Processo 

Penal, a dúvida jamais poderá ser sopesada contrariamente ao réu, visto 

que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações 

ou conjecturas.

 Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, 

não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste 

caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

É de se registrar, ainda, que probabilidade não é certeza. Assim, não 

conseguindo a acusação fazer a demonstração da autoria, estreme de 

dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza 

que tende em favor do réu, não podendo este ser condenado somente 

com base em indícios frágeis, como os relatados neste processo.

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a 

respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade 

de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de 

interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não 

sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do 

acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do 

mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Assim, tendo em vista que as provas são frágeis, o que impede uma 

completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, a absolvição do 

réu, no tocante ao crime em análise, é medida que se impõe.

Forte em tais razões e considerando tudo o mais que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia 

para CONDENAR o réu IVAN DA SILVA, vulgo “Lagoa”, devidamente 

qualificado, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e, 

por consequência, ABSOLVÊ-LO, das imputações contidas nos artigos 

15, da Lei 10.826/2003 e 329, §1º, do Código Penal, nos termos da 

sistemática contida no art. 383, do Código de Processo Penal, com fulcro 

no princípio da consunção e artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de 

Processo Penal, conforme consta na fundamentação supracitada.

Observando-se o critério trifásico do art. 68, cabeça, do Código Penal 

Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena-base atendendo às circunstâncias 

judiciais do art. 59, do mesmo diploma legal.

O réu possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é 

detentor de bons antecedentes, pois, embora registre executivo de pena, 

nota-se que os trânsitos em julgado das sentenças condenatórias para a 

defesa se deram após os fatos narrados na denúncia, nos termos da 

certidão de fls. 601. Sendo o mesmo, portanto, tecnicamente primário à 

data dos fatos; não há informações nos autos a respeito da conduta 

social e personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-las a seu 

desfavor; os motivos do crime consistem na obtenção de lucro fácil, que 

são próprios do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias são próprias 

do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, uma 

vez que não surtiram efeitos relevantes na esfera extrapenal da vítima; a 

vítima não contribuiu para o crime;

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o Crime de 

roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do 

CP). No entanto, apesar de reconhecê-la, deixo de valorá-la, uma vez que 

a pena já foi dosada no mínimo legal, em homenagem ao verbete do 

enunciado da súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
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Não concorrem circunstâncias agravantes, tampouco causas de 

diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento da violência exercida com emprego de arma 

de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. I e II, do CP), que nos 

termos da fundamentação supra, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), 

passando a dosá-la em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 

multa, que na ausência de outras causas de aumento torno-a definitiva.

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena 

privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a condição financeira 

do réu, razão pela qual aplico a pena de multa no montante de 87 (oitenta e 

sete) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à data do delito, devidamente corrigido na data do efetivo 

pagamento.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO, uma vez que 

não se justifica a fixação de regime mais gravoso ao réu, a teor do 

disposto no artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

Não há falar em substituição de pena, tampouco sursis, uma vez que o réu 

não preenche os requisitos legais contidos nos artigos 44 e 77, ambos do 

Código Penal.

Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, considerando o regime 

inicial de cumprimento de pena fixado, não vislumbrando os motivos 

ensejadores da prisão preventiva.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, se por 

motivo o réu não estiver preso.

Deixo de fixar o quantum mínimo de indenização, em obediência ao 

princípio do contraditório, uma vez que não houve pedido neste sentido.

 Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

1) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

2) Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, 

em conformidade com o disposto pelos artigos 50, do Código Penal e 686, 

do Código de Processo Penal;

3) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do 

quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, 

III, da Constituição Federal de 1988;

4) Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à 

POLITEC e a INFOSEG.

5) Procedam-se as demais anotações e comunicações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: EMILLY 

SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: desconhecido 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: AV 

ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSVALDO FAUSTINO DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: EMILLY 

SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: desconhecido 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: AV 

ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: EMILLY 

SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: desconhecido 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: AV 

ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/11/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDERINO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000848-64.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 1 de outubro de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-45.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15651794 e seguintes.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97531 Nr: 4921-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino da Silva Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:Denunciado(a): Divino da Silva Correa, Cpf: 98229036187, Rg: 

1486388-0 SSP MT Filiação: Antonio de Deus Correa e Almira Batista da 

Silva, data de nascimento: 26/08/1978, brasileiro(a), natural de Santo 

antonio do leverger-MT, convivente, braçal, Endereço: Rua Ceci, N° 890, 

Bairro: Santo Antonio, Cidade: Jaciara-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO MARTINS (REQUERENTE)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002349-19.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR BENTO MARTINS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano, fundamentos relevantes 

apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar convincente 

probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. 

Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ sobre o tema: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. Consigne-se ainda que, de modo 

diverso, foram apresentadas pelo postulante nos autos 

1002342-27.2018.8.11.0010, provas fundamentando a probabilidade do 

direito alegado a fundamentar a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8764 Nr: 361-78.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. NOGUEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

723,36 (Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) que foi 

condenado na r. sentença fl. 168. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo o valor das custas, R$413,40 (Quatrocentos e Treze 

Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$309,96 (Trezentos e 

Nove Reais e Noventa e Seis Centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38911 Nr: 2934-45.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Noboro Yabuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

461,88 (Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos) 

que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo o valor das custas, R$230,94 (50%) (Duzentos e Trinta 

Reais e Noventa e Quatro Centavos) e valor das taxas R$230,94 (50%) 

(Duzentos e Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

o mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28992 Nr: 1538-04.2008.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral, Lago 

Dourado Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (Quinhentos e Cinquenta Reais e Vinte e Três Centavos) que foi 

condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze Reais e 

Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 136,83 (Cento e Trinta e Seis 

Reais e Oitenta e Três Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035 Nr: 308-73.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SAMARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Caceres Pessini - 

OAB:126873

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

686,58 (Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos) 

que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze 

Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 273,18 (Duzentos e 

Setenta e Três Reais e Dezoito Centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56573 Nr: 2773-64.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41050 Nr: 1490-40.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Jucoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a intimação e eventual manifestação do autor após o 

retorno dos autos à este Juízo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10342 Nr: 1696-35.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leonice dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Quitéria de Luca, Claudio de Luca 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Maria Leonice dos 

Santos em desfavor de Ana Quitéria de Luca e Claudio de Luca Bressan 

que foi extinta às fls. 318, havendo pleito de reconsideração quanto a 

condenação das custas processuais (fls. 328).

Da análise dos autos, tenho que razão assiste a requerente, conforme 

decisão que lhe concedeu os benefícios da gratuidade (fls. 87), motivo 

pelo qual reconheço o erro material e onde se lê: "Custas pelo 

requerente", leia-se: "Custas pelos requeridos conforme decisão de fls. 

174/189".

Mantenha-se os demais termos da decisão de fls. 318.

Determino a remessa dos autos a Central de Arrecadação e Arquivamento 

para as providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10341 Nr: 1695-50.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Regina Guazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Quitéria de Luca, Claudio de Luca 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A
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 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Sônia Regina Guazi 

em desfavor de Ana Quitéria de Luca e Claudio de Luca Bressan, 

conforme r. sentença (fls. 244/259), que foi extinta às fls. 383.

Da análise dos autos, tenho que razão assiste a requerente, eis que 

houve deferimento tácito da Justiça Gratuita (AP 106843/2017 Desa. 

Cleuci Terezinha Chagas da Silva. Terceira Câmara de Direito 

Privado-13/12/2017), motivo pelo qual reconheço o erro material e onde se 

lê: "Custas pelo requerente", leia-se: "Custas pelos requeridos conforme 

decisão de fls. 244/259".

Mantenho os demais Termos da decisão de fls. 383.

Determino a remessa dos autos a Central de Arrecadação e Arquivamente 

para as providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 117130 Nr: 5997-97.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Arroyo Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo os embargos à execução no efeito meramente devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34237 Nr: 1813-16.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Nelson 

Willians e Advogados Associados em face de Ilma Pais dos Santos para 

fins de recebimento de honorários advocatícios.

Recebido o cumprimento de sentença (f. 321) consta na sequência 

informação da parte exequente do recebimento integral dos valores, 

pugnando pela extinção da execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que as informações pelo próprio exequente que informa o 

pagamento da dívida executada em sua integralidade, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sem prejuízo, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Atente-se para que a intimação seja feita em nome do patrono Rafael 

Sganzerla Durand - OAB-MT 12.208-A.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39227 Nr: 3248-88.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almesinda da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, REVOGO A LIMINAR DEFERIDA e com 

fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem julgamento de mérito, ante a patente falta de interesse de 

agir.Oficie-se o INSS, agência de Sinop-MT desta decisão para as 

providências cabíveis.Custas processuais pela parte autora.Transitada em 

julgado, arquive-se com as formalidades de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70374 Nr: 1445-94.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Gomes Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Oliveira, E outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para intimação da parte autora quanto a procedencia do pedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70754 Nr: 1665-92.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/Pr

 Intimar Patrono da parte requerida para que se manifeste no presente 

feito, tendo em vista o pedido de desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 117748 Nr: 6221-35.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio Cardozo 

Azoia, Eduardo Gomes Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte embargante para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou ainda 

comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98929 Nr: 6139-38.2017.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudmira Lieber de Araújo Cazella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: Considerando o teor da certidão retro, o presente ato restou 

prejudicado. Desse modo, defiro o pedido da parte requerida e designo dia 

22.11.2018, às 15h30m. Saem intimados os presentes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, mandou 

encerrar o presente, às 14h50min. Eu, Thalita Balan Taborda, que digitei.

Alexandre Sócrates Mendes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82072 Nr: 2977-69.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurelio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na presente demanda proposta por Marcos Aurelio da Silva, em 

face do Município de Juara o que faço com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61390 Nr: 4000-55.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozires Cunha Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Takaaki Hosoume

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 11598 Nr: 621-24.2004.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza da Rocha e Carmo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Dias, Nalia Dias de Oliveira, 

Guiomar Dias de Oliveira Gomes, Cleuza Dias Boesing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000139-05.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

THAMAR CRISTINA SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1000139-05.2017.8.11.0018 REQUERENTE: THAMAR CRISTINA SANTOS 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos manifestação da parte executada 

quanto ao cumprimento da sentença (ID: 14658996), com a comprovação 

de religação e fornecimento de energia na UC da parte requerente. É o 

breve relatório. Decido. Considerando a informação de que a parte 

executada cumpriu a obrigação imposta na sentença, a extinção do 

processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo 

por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, procedendo a baixa de eventuais 

restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010126-14.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO CALMON RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR PEREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010126-14.2015.8.11.0018 

EXEQUENTE: MARCO AURELIO CALMON RIBEIRO EXECUTADO: DEVANIR 

PEREIRA DE LIMA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de 

sentença, em que a parte exequente foi intimada a se manifestar acerca 

da certidão negativa do oficial de justiça, informando não ter encontrado 

os bens indicados para penhora; contudo, manteve-se inerte, o que 

denota a inexistência de bens passíveis de constrição para satisfação do 

crédito. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - INEXISTÊNCIA DE BENS 

PENHORÁVEIS - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - PRETENSÃO DE 

INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR BENS - DEVER DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS - EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a 

indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais 

pode recair a execução, imperiosa a extinção da execução, por 

inexistência de bens penhoráveis. É dever do exequente e não do Juízo 

diligenciar no sentido de localizar bens a serem penhorados. Se foi 

conferida a oportunidade ao exequente para indicar bens e o mesmo não 

dispõe de meios de localizá-los, há que se validar a sentença que 

extinguiu o processo por inexistência de bens penhoráveis. (TJMT - RI 

317/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Sem delongas, o artigo 53, § 4º, 

da Lei n. 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” Assim, considerando a inexistência de bens 

penhoráveis, outra alternativa não há senão a aplicação da norma 

supracitada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-72.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRINEIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000475-72.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: SANDRINEIA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que a promovida registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 309,68, que considera 

indevida, pois alega que sempre cumpriu com suas obrigações. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. A parte 

promovente não reconhece a dívida apontada, pois alega que sempre 

cumpriu com suas obrigações. Ou seja, não questiona a existência de 

vínculo com a promovida. Esta por sua vez, trouxe aos autos, junto com a 

defesa, faturas de cartão de crédito em nome da promovente, e com 

endereço nesta cidade, onde reside. Muito embora não haja no processo o 

contrato de cartão de crédito entre as partes, veja-se que a parte 

promovente em momento algum alega que jamais teve ou não possui mais 

relação comercial com a ré; do que se conclui já ter contratado tal produto 

financeiro, e da qual fez uso, conforme demonstra as citadas faturas. 

Portanto, desnecessário qualquer demonstração de relação formal entre 

ambos. Considero que tais faturas bastam para comprovar o uso e a 

legitimidade da cobrança posterior do débito devido e sua consequente 

restrição caso não haja o pagamento; primeiro, porque conforme exposto, 

a contratação não foi negada pela promovente na inicial, não se tratando 

por exemplo, de fraude ou terceiro estelionatário que fez uso do cartão; e 

segundo, constam nas faturas, diversas compras realizadas nesta urbe, 

onde reside a promovente, presumindo portanto, que foi ela quem fez uso 

do cartão. Em sede de impugnação à contestação, ao alegar que não foi 

juntado qualquer contrato assinado pela parte autora para uso de cartão 

de crédito, denota-se que a narrativa foi alterada, já que, na inicial, não foi 

mencionado que ela nunca ou jamais contratou tal produto, mas apenas 

que não reconhece a dívida porque “sempre cumpriu com suas 

obrigações”. Ora, se diz ter cumprido suas obrigações (leia-se, pagar 

débitos em dia), para afastar a restrição e considera-la indevida, cabia à 

parte autora comprovar que pagou todas as faturas em dia; especialmente 

a que foi objeto da restrição, no valor de R$ 309,68, o que provaria assim, 

o fato constitutivo do direito que alega ter, mas que não cuidou de fazê-lo. 

Diante da situação exposta, não assiste razão à promovente ao afirmar 

não ter débitos algum com a ré, ou mesmo que são indevidos, já que os 

documentos e os fatos demonstram o justamente o contrário. Dessa 

forma, não há como considerar que a restrição levada a cabo pela 

promovida foi indevida, não havendo que se falar em declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos. Quanto à alegação de que não 

foi notificado previamente para que a restrição fosse levada adiante, tal 

responsabilidade, se for o caso de dívida devida (não irregular), é dos 

bancos de dados (SPC/Serasa), e não do credor da dívida anotada. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANO 

MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA. 1. O credor não é 

parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição em cadastros de inadimplentes 

sem prévia comunicação. 2. A responsabilidade pela inclusão do nome do 

devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, 

que apenas informa a existência da dívida. Precedentes. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. (AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/10/2010, DJe 05/11/2010) Esse posicionamento inclusive, é objeto da 

súmula 359 do STJ. Assim, no caso de não ter ocorrido prévia notificação, 

a responsabilidade recairia face ao credor somente se a dívida for 

inexistente, o que, conforme exposto acima, não é o caso dos autos. 

Portanto, não havendo comprovação da irregularidade da dívida apontada, 

conclui-se que a restrição se trata de exercício regular de direito, não se 

tratando de ato ilícito que enseje qualquer dever de indenizar. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA LUANA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000448-89.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ANGELINA LUANA SOUZA DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que jamais 

contraiu dívidas com a promovida ou com ela firmou contrato; todavia, a 

mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

no valor de R$ 90,17, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada ou com ela contraído qualquer dívida. Em sua 

defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel vinculada ao 

CPF da parte promovente, que originariamente seria na modalidade 

pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para pós-paga. Esclarece 

que naquela modalidade não se formaliza contrato escrito. Como não há 

contrato escrito, anexou em sua defesa, telas de seu sistema interno 

contendo dados da parte promovente, alegando serem meios de prova 

válidos para demonstrar relação contratual com a parte autora. No 

entanto, não é o entendimento deste juízo (e inclusive da Turma Recursal), 

eis que essas telas são documentos unilaterais, havendo possibilidade de 

livre inserção/alteração de dados unicamente pela promovida, detentora 

de tal sistema, carecendo portanto, de segurança como prova. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - 

PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte recorrida não apresentou prova da 
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origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente. 2. 

As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica contratual entre as partes. 3. Havendo outra anotação 

negativa preexistente em nome da parte recorrida em órgãos de proteção 

ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 

do STJ. 4. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o 

simples fato de o autor deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu 

pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, 

mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a 

erro. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT – processo 

1002430-21.2016.8.11.0015 - VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) 

Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de relação 

comercial com o consumidor, a serem complementados ou confirmados 

por outros meios de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, 

como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos 

pessoais, ou gravação de atendimento, contendo anuência expressa à 

contratação de plano de telefonia móvel, o que poderia dar amparo às 

suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No entanto, 

verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha móvel em nome da parte 

autora. Assim, analisando os autos, constato inexistir prova suficiente de 

relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação de seu 

nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a promovida, que pode ter 

ocorrido no presente caso, fraude praticada por terceiros estelionatários, 

argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por ela praticado. Porém, a 

despeito de tal argumento, é inquestionável que razão não lhe assiste. 

Fraudes fazem parte do risco da atividade do fornecedor de serviço, 

devendo estes tomar medidas mais eficazes para evitá-las. Logo, o fato 

de terceiro, para romper o nexo de causalidade, precisa ser causa 

exclusiva para a ocorrência do dano, o que não aconteceu no presente 

caso. A orientação do STJ é no sentido de que o ato fraudulento por 

terceiro falsário constitui risco inerente à atividade comercial/empresarial e 

não elide a responsabilidade pelos danos daí advindos, à luz da Teoria do 

Risco empresarial (ou do negócio). Nesse sentido: RECURSO INOMINADO 

– EMPRESA DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo 

ou culpa para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. (...) (TJMT - JUIZADOS 

ESPECIAIS, TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto, como o 

fato de haver outra inscrição, mas posterior ao que está sendo discutido 

nestes autos, o que demanda redução no quantum indenizatório. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 90,17), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (20/04/2015 – data da inclusão indevida) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E 

por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-64.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (ADVOGADO(A))

JAILTON MARQUES DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROSENTHAL (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

PEDRO MARQUES JONES NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010392-64.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: JAILTON MARQUES DOS REIS EXECUTADO: LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO 

Trata-se de cumprimento de sentença movida por JAILTON MARQUES 

DOS REIS em desfavor de LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA e 
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MAGAZINE LUIZA S.A., qualificados nos autos. Noto que o julgamento da 

presente lide, foi para condenar SOLIDARIAMENTE as partes requeridas a 

restituir ao promovente o valor de R$ 2.338,90 devidamente corrigidos 

pelos índices do INPC e com juros de mora de 1% ao mês, com incidência 

a partir da citação e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação. 

Ocorre que conforme guias de depósitos judiciais constantes nos autos, 

as requeridas cumpriram de forma mútua a integralidade da obrigação 

imposta. Desta forma determino: 1) Em relação a requerida MAGAZINE 

LUIZA: que seja intimado para apresentar dados bancários para 

devolução de 50% do valor depositado a título de restituição da quantia 

despedida (R$ 1.209,01); 2) Em relação a requerida LG: que seja intimado 

para apresentar dados bancários para devolução de 50% do valor 

depositado a título de restituição da quantia despedida (R$ 1.248,32) e 

50% do valor depositado a titulo de danos morais (R$ 1.939,15); 3) 

Apresentados os dados bancários pelas requeridas, expeça-se alvará 

para levantamento das quantias; 4) Após, expeça-se alvará em favor da 

parte exequente, dos valores depositados nos autos referente a 

condenação (R$ 3.483,22 a título de danos morais e R$ 2.457,33 referente 

a restituição dos valores despendidos); Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN (ADVOGADO(A))

THAINARA DE BRIDA PIOVESAN (EXEQUENTE)

MARINE MARTELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARCOS PATARO TAVARES (ADVOGADO(A))

ADEMIR BUITONI (ADVOGADO(A))

ESTRELA - DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS, COMERCIAL, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (EXECUTADO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-97.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

MAICON DIONE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-82.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GILBERTO JACOB DOS PASSOS (REQUERENTE)

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-18.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

REGINA APARECIDA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-50.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TATIANE HILDEBRAND DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000470-50.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: TATIANE HILDEBRAND DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que a 

promovida registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida no valor de R$ 162,21, que considera indevida, pois alega que 

sempre cumpriu com suas obrigações. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. A parte promovente não reconhece a dívida 

apontada, pois alega que sempre cumpriu com suas obrigações. A 

requerida, por sua vez, além de demonstrar relação contratual com a 

requerente, indicou como o débito foi gerado, e que originou a negativação 

noticiada, tudo por meio de telas de seu sistema interno contendo dados 

da parte promovente. Muito embora este juízo e a Turma Recursal não 

admitam telas sistêmicas como meio de prova válidos (pois carecem de 

segurança como meio de prova, já que há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema), veja-se que a parte promovente em momento algum alega que 

jamais teve ou não possui mais relação comercial com a ré; do que se 

presume já ter contratado seus serviços. Portanto, desnecessário discutir 

se há ou não relação entre as partes, posto que a autora jamais negou tal 

fato; e então, as telas são válidas no presente caso, pois apenas 

demonstram de que forma essa relação contratual ocorreu, e a origem dos 

débitos. Não se tratam de documentos unilaterais, pois os dados ali 

contidos são consequência da relação comercial que a parte autora 

detinha com a empresa; dados esses por ela fornecidos. Por isso, é 

impertinente a alegação da parte promovente em sede de impugnação à 

defesa, a de que a ré não trouxe aos autos, documento que comprove 

vínculo jurídico entre ambas, posto que totalmente divergente da narrativa 

na inicial, em que apenas afirma que “sempre cumpriu com suas 

obrigações”, o que é diferente em afirmar que nunca contratou ou não 

possui contrato com a promovida. Ora, se diz ter cumprido suas 

obrigações (leia-se, pagar débitos em dia), para afastar a restrição e 

considera-la indevida, cabia à parte autora comprovar que pagou todas as 

faturas pelo serviço de telefonia móvel utilizado, provando assim, o fato 

constitutivo do direito que alega ter, o que não cuidou de fazê-lo. Portanto, 

considerando que a promovente já fora usuária do serviço móvel de 
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telefonia da promovida (não sendo mais usuária hoje pela inadimplência e 

consequente cancelamento da linha), que gera faturas e pode acarretar 

restrição nos órgãos creditícios em caso de débitos, não há que se falar 

na declaração de inexistência destes, atraindo para si o ônus de 

comprovar o pagamento das faturas em aberto e que resultaram na 

negativação, o que não cuidou de fazer. Tampouco por consequência há 

que se falar em indenização por danos morais, se a inscrição foi legítima. 

Quanto à alegação de que não foi notificado previamente para que a 

restrição fosse levada adiante, tal responsabilidade, se for o caso de 

dívida devida (não irregular), é dos bancos de dados (SPC/Serasa), e não 

do credor da dívida anotada. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

INSCRIÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE 

ARQUIVISTA. 1. O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo 

de ação de indenização por danos morais decorrentes da inscrição em 

cadastros de inadimplentes sem prévia comunicação. 2. A 

responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe 

à entidade que o mantém, e não ao credor, que apenas informa a 

existência da dívida. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 

(AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 

05/11/2010) Assim, no caso de não ter ocorrido prévia notificação, a 

responsabilidade recairia face ao credor somente se a dívida for 

inexistente, o que, conforme exposto acima, não é o caso dos autos. 

Portanto, não havendo comprovação da irregularidade da dívida apontada, 

conclui-se que a restrição se trata de exercício regular de direito, não se 

tratando de ato ilícito que enseje qualquer dever de indenizar. Dessa 

forma, inviável e improcedente os pedidos de declaração de inexistência 

de débito e indenização por dano extrapatrimonial. Com relação ao pedido 

contraposto formulado pela promovida, tal pleito deve ser deferido, 

considerando que não houve comprovação da quitação das faturas em 

aberto, e que foi objeto da restrição noticiada. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO improcedentes os pedidos formulados na inicial, e 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em contrapartida, JULGO procedente o pedido 

contraposto formulado em contestação, para CONDENAR a promovente ao 

pagamento à requerida, do valor de R$ 162,21, corrigido monetariamente e 

acrescido de juros legais desde a data do vencimento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-37.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

DIEGO SALOMAO BLANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-87.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000280-87.2018.8.11.0018 REQUERENTE: GEOVANI LUIZ MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO acostado em ID: 14571207 dos autos, o qual, 

conforme certificado em ID: 15613241 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-46.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO (ADVOGADO(A))

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000328-46.2018.8.11.0018 REQUERENTE: ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO 1. DEFIRO o 

pleito da parte promovente e INVERTO O ÔNUS DA PROVA nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 2. DETERMINO que a parte requerida apresente as 

gravações telefônicas referente aos protocolos abertos pela reclamante 

em 18/01/2017, nº 170174790, 170174813 e 170174863. 3. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-82.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FANINI BELARMINO DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JUARA (REQUERIDO)

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE COELHO PEREIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1000011-82.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: WAGNER FANINI BELARMINO DE JESUS DOS SANTOS 

REQUERIDO: RICARDO ALEXANDRE COELHO PEREIRA, PRIMEIRA IGREJA 

BATISTA DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase 

de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-75.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ELOYSE PARAZZI BORGES RIBEIRO (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001018-75.2018.8.11.0018 REQUERENTE: BRUNA ELOYSE PARAZZI 

BORGES RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar pleiteada. Explico. Trilhando o 

entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação 

dada no encontro de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a 

tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o requerimento, probabilidade do 

direito, que levam à verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando 

verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A verossimilhança está 

configurada pelo fato da requerente ser usuária do plano de saúde desde 

01/01/2001 e por atraso de pagamento da mensalidade referente mês 

janeira/2018, pago posteriormente, teve seu plano cancelado, bem como o 

periculum in mora, uma vez que a promovente tem duas crianças 

pequenas e necessita utilizar do plano mensalmente para cuidados com as 

filhas, sendo necessário o restabelecimento do plano de saúde sem 

qualquer carência in initio litis e inaudita altera parte, para que ocorra 

danos de difícil reparação. Subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações 

(cartões unimed indicando os prazos de carência do novo plano, 

comprovantes de pagamentos da faturas) – e, consequentemente, 

resultados negativos que podem advir da não utilização do plano de 

saúde, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução. 

Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar a 

reclamada o restabelecimento do seu plano de saúde com todas as 

coberturas do contrato inicial, ou a retirada do período de carência de seu 

novo plano, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). EXPEÇA-SE ofício a reclamada, solicitando o cumprimento da 

presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as 

partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e 

incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os intimem para participarem da 

audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, os requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-76.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE M. DOS REIS MERCEARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA BUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000520-76.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: JOSE M. DOS REIS MERCEARIA - ME REQUERIDO: 

SOLANGE MARIA BUENO PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora sustenta 

que é credora da parte reclamada no valor total atualizado de R$ 748,17, 

referente a diversas notas de compras de mercadorias vencidas, e não 

pagas. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada; todavia não 

compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte deixe de comparecer às audiências e de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora. Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida 

em pagar à parte autora a importância de R$ 748,17 (setecentos e 

quarenta e oito reais e dezessete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E assim o faço, com 

resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-71.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

QUILDER ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010150-71.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA, QUILDER ALVES DE 
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OLIVEIRA REQUERIDO: AVIANCA DECISÃO 1. INDEFIRO o pleito do 

executado de ID: 11436635, eis que já houve o transito em julgado do 

acórdão (certidão ID: 10825426), havendo regularidade em todos os atos 

processuais. 2. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença/acórdão proferida nos autos, sob 

pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual 

de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 5. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-42.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

RILLER HOFFMANN DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010096-42.2016.8.11.0018 REQUERENTE: RILLER HOFFMANN DE PAULA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Diante do 

descumprimento da obrigação de fazer e a possibilidade de sua converter 

em perdas e danos, para que não haja prejuízo da parte promovente e 

sucessiva cobrança de multa astreinte, com fulcro no artigo 499 do Código 

de Processo Civil e 248 do Código Civil, instauro o incidente de conversão 

em perdas e danos para que seja respeitado o princípio do contraditório. 

Intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, apresente nos 

autos parâmetros que podem ser utilizados para a conversão da 

obrigação de em pecúnia, sob pena de preclusão e serem utilizados 

parâmetros estabelecidos exclusivamente por deste juízo. Decorrido o 

prazo da parte promovente, intime-se a parte promovida para que, em igual 

prazo (5 dias), manifeste-se também sobre os parâmetros de conversão, 

sob pena de preclusão e serem utilizados parâmetros estabelecidos 

exclusivamente por deste juízo. Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-07.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JUNIO SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

MOACIR VELOZO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010012-07.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: DIEGO JUNIO SANTOS VIEIRA REQUERIDO: NACIONAL 

COBRANCAS EIRELI - ME DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-72.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICE PINHEIRO SCHMID (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAVERA COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000281-72.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: EDENICE PINHEIRO SCHMID REQUERIDO: BAVERA 

COMERCIO LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de restituição 

de valores pagos c/c indenização por danos morais, em que a parte 

autora sustenta que comprou no site da parte promovida na Internet, um 

jogo de utensílios domésticos (taças, jarra e bandeja) pelo valor de R$ 

498,97, incluindo frete. No entanto, alega que não lhe foi entregue, tendo a 

ré alegado que tais produtos tinham defeito de fábrica e não poderiam ser 

enviados, pelo que requereu a devolução do valor pago e indenização por 

danos morais. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas 

deixou de comparecer à sessão de conciliação e de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

promovida, a pretensão de restituição do valor pago pelo produto não 

entregue se mostra devidamente amparada documentalmente, além de não 

haver qualquer fato que coloque em dúvida o direito da parte promovente. 

No que toca a pretensão indenizatória pelos danos morais sofridos, 

embora reconhecida a falha na prestação do serviço decorrente da falta 

de entrega do produto adquirido, por outro lado verifica-se a inocorrência 

de dano extrapatrimonial a ser indenizado, uma vez que o aborrecimento 

gerado não teve maiores proporções. Isto porque, verifica-se que não 

houve sucessivas e inúmeras tentativas de solução a configurar a 

chamada teoria de perda de tempo livre ou transtornos de grandes 

proporções, seja por incontáveis contatos ao fornecedor, seja no âmbito 

de defesa do consumidor (perante o Procon), ou mesmo aguardar meses 

por uma solução. Não foi noticiado qualquer fato ou motivo relevante que 

tenha causado intenso abalo à promovente por consequência da falta de 

entrega do produto adquirido. A classificar o episódio como mero 

aborrecimento, com frequência ocorrem críticas e questionamentos de que 

determinados fatos não podem ser assim considerados. E de fato, casos 

similares a este (produto não entregue ou entregue com atraso) podem 

gerar danos morais, mas a depender do caso concreto, suas 

peculiaridades e as grandes proporções que atinge os transtornos e 

aborrecimentos, o que não se verificou na espécie. Assim, é como este 

juízo considera o presente caso. Em que pesem as razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 
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humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, se todos quiserem ganhar sobre todo e 

qualquer contratempo, dissabor, ou situação negativa da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos que tornarão 

impossível a vida em sociedade. Não se afirma aqui que as falhas dos 

comerciantes e prestadores de serviços são admissíveis. No entanto, 

deve-se considerar que não houve maiores consequências à sua honra, 

ou estado psicológico, pelo que tenho ser incabível indenização por danos 

morais. Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em RESTITUIR à parte autora a importância 

de R$ 498,97 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e sete 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da 

data do efetivo desembolso. E assim o faço, com resolução de mérito, a 

teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo 

de 30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-03.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MENDES GONCALVES (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

ARCO IRIS LED COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000260-96.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ANDREIA DIAS TEIXEIRA REQUERIDO: ARCO IRIS LED 

COMERCIAL LTDA - ME, LOJAS AMERICANAS S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Primeiramente, RETIFIQUE-SE o pólo passivo da 

ação, fazendo constar B2W COMPANHIA DIGITAL, ao invés de LOJAS 

AMERICANAS S.A. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de restituição de valores pagos c/c indenização por danos 

morais, em que a parte autora sustenta que adquiriu produto 

(“hoverboard”) ofertado pela promovida Arcoiris Led no site na internet da 

promovida B2W (americanas.com), pelo valor de R$ 1.061,80. Contudo, 

alega que o produto chegou com defeito, e mesmo após contato com as 

reclamadas e o posterior envio de outro, também chegou com defeito. 

Requer a devolução dos valores pagos e indenização por dano 

extrapatrimonial. São essas a causa de pedir e pedidos na inicial. A 

reclamada B2W arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, a qual desde 

logo afasto. Muito embora alegue a existência de parceiros comerciais que 

venderiam produtos em seu próprio site (terceiros comerciantes), a sua 

responsabilidade persiste, pois ela integra toda uma cadeia destinada à 

venda de bens e produtos; e além disso, a plataforma online utilizada pela 

promovente para adquirir o produto pertence à própria reclamada, 

devendo responder solidariamente com o parceiro comerciante por danos 

aos consumidores decorrentes de falhas na transação comercial. Passo 

ao mérito. Nota-se que a promovida Arco íris Led foi regularmente citada; 

todavia deixou de comparecer à sessão de conciliação, embora tenha 

apresentado defesa; o que no entanto, não supre sua ausência no ato 

solene, nos termos do enunciado 78 do FONAJE, tornando-se, dessa 

forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 

da Lei 9.099/95. Contudo, seus efeitos não serão considerados, nos 

termos do art. 345, inciso I do NCPC, haja vista a pluralidade de réus nesta 

ação, sendo que o outro compareceu à audiência e apresentou 

contestação. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência da demanda. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Nesse propósito, em 

caso de vício do produto, a parte Reclamante deve apresentar 

documentos que, pelo menos, o evidencie (art. 373, I, do CPC/2015), para 

assim demonstrar a verossimilhança de suas alegações e a necessidade 

de inversão do ônus da prova. Embora não haja, por exemplo, termo de 

entrega do produto para a assistência técnica ou ordem de serviço (OS) 

para reparo, verifico que a parte autora anexou com a inicial, cópia de 

e-mails enviados à promovida B2W, bem como a reclamação perante o 

Procon, em que narra a ocorrência e a solicitação de resolução do caso, 

comprovando que entrou em contato com as reclamadas, o que não foi 

impugnado suficientemente, presumindo a veracidade das informações. 

Assim, resta demonstrada a verossimilhança da narrativa, devendo ser 

aplicada no caso a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de 

consumo, consoante o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, o que é 

perfeitamente admissível, já que somente as Reclamadas podem produzir 

provas conclusivas quanto à lide. Entretanto, mesmo considerando essa 

inversão, na qual cabe às promovidas provarem a existência de fatos 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Reclamante (art. 

373, inc. II, CPC), observo que não lograram êxito em demonstrar que o 

produto encontrava-se em perfeitas condições de uso e que funcionava a 

contento, ou que solucionou o problema no produto no prazo legal. A 

Reclamada B2W questiona a veracidade das alegações e se realmente 

existiria o vício narrado. Ocorre que a mesma foi acionada pelo 

consumidor justamente porque o produto apresentou defeito, e para que 

fosse analisado o que de fato ocorreu. Todavia nada fez, não podendo 

agora, alegar que não há prova do defeito, se é obrigação sua e de seu 

parceiro comercial analisar o caso e, caso haja, solucionar o problema no 

prazo legal; tratando-se de uma imposição prevista em lei e que portanto, 

verifica-se o seu descumprimento. Diante dos elementos contidos nos 

autos, e dos fundamentos expostos, é fato incontroverso que o produto 

adquirido apresentou vício, e que o problema não foi solucionado no prazo 

estabelecido pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, devendo as 

reclamadas procederem com a devolução do valor pago. Tratando-se de 

um bem durável, não é razoável que o produto chegue ao consumidor já 

com vício. Some-se a isso, a frustração em ter pago pelo produto, mas 

descobrir que não funciona a contento, além de ter de ajuizar demanda 

administrativa perante o Procon e judicialmente para resolver o problema, e 

pleitear a devolução do valor pago. São transtornos causados à parte 

autora que ultrapassam o mero dissabor em vida e que suplantam aqueles 

ordinariamente experimentados, configurando, assim, ato ilícito que enseja 

a obrigação de indenizar: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PRODUTO DEFEITUOSO COMPRADO EM “SITE” 

ELETRÕNICO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE 

– REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DO 
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FABRICANTE (CDC, ART. 18) – DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR 

PAGO PELO PRODUTO OU FORNECIMENTO DE PRODUTO NOVO SIMILAR 

– CONSUMIDOR LUDIBRIADO PELA AQUISIÇÃO DE BEM DEFEITUOSO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA 

DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. “Os arts. 7º, parágrafo único, e 25 do CDC impõem a 

todos os integrantes da cadeia de fornecimento a responsabilidade 

solidária pelos danos causados por fato ou vício do produto ou serviço” 

(STJ – 3ª Turma – REsp 1370139/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 

03/12/2013, DJe 12/12/2013). 2. “O defeito apresentado no produto, que 

frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua 

aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos 

transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e 

vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, 

erigem-se em causa de indenização por danos morais” (TJMT – 2ª Câm. 

Cível – RAC 6452/2013 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 

18/09/2013, Data da publicação no DJE 01/10/2013). 3. “Em se tratando de 

dano moral decorrente de ato ilícito puro, os juros moratórios fluem a partir 

do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) – STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 

447.470/MS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 22/04/2014, DJe 

25/04/2014. (TJMT - Ap 34980/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 

03/09/2014) Deste modo, corroborando com o entendimento 

jurisprudencial acima mencionado, entendo caracterizados os danos 

morais indenizáveis. Entretanto, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para mensuração do valor do dano moral, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Dessa maneira, considerando as peculiaridades do presente 

caso, tem-se que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, JULGO 

procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: a) CONDENAR 

solidariamente as promovidas em RESTITUIR à promovente, o valor pago 

pelo produto defeituoso, no total de R$ 1.061,80, corrigidos pelos índices 

do INPC, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

fixados desde a data da citação; DEVENDO ainda a promovente proceder 

à devolução dos produtos defeituosos, mediante envio ao endereço por 

ela indicado; b) CONDENAR solidariamente as promovidas ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com 

incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se 

de responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-15.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RONY SILVA LIMA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000343-15.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: EDER RONY SILVA LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 358,66, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter qualquer relação com a Reclamada. Nesse 

contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer 

documento hábil a comprovar alguma contratação, tais como, por exemplo, 

o contrato de adesão ao cartão, gravações de atendimento etc., bem 

como seus documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas 

alegações de que o débito cobrado seria exigível e legítimo. Em sua 

defesa, o promovido apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos 

anseios da parte Reclamante, não havendo qualquer elemento que 

evidencie algum vínculo entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, 

o débito imputado à parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, 

sendo a negativação portanto, indevida. E embora a promovida tenha 

anexado faturas em nome da parte autora, elas não comprovam por si só 

a relação comercial, posto que são documentos emitidos unicamente por 

ela; devendo portanto, haver outros elementos que justifiquem sua 

emissão, tal como o contrato de uso do cartão, o que como visto, não foi 

trazido aos autos. Quanto ao dano moral, em que pese o reconhecimento 

da inexigibilidade do débito apontado, por outro lado não há que se falar na 

ocorrência daquele. Isto porque, embora a anotação aqui questionada 

tenha sido considerada indevida, tal como a restrição primeva (nos autos 

1000342-30.2018.811.0018), o que afastaria em tese, a aplicação da 

súmula 385 do STJ, releva considerar que, a par das inúmeras restrições 

contidas em seu nome e demonstradas no extrato, verifica-se que o 

promovente questiona apenas essas duas – neste feito e no referido 

acima (em face de Banco Bradesco). Desse modo, não há como 

considerar de início, que o promovente tenha sido vítima de fraude, com a 

ocorrência de diversas restrições causadas por compras a prazo não 

pagas feitas por terceiros estelionatários, como comumente resulta nestes 

casos. Por isso, sem qualquer questionamento em face das demais, 

presume-se que foram legítimas. Ademais, considerando o curto período 

temporal entre as restrições questionadas e as posteriores, aliado à 

grande quantidade de anotações (doze), as peculiaridades deste caso 

concreto não evidenciam que a parte autora tenha sofrido dano de ordem 

moral. Portanto, demonstrado que posteriormente se demonstrou um 

devedor contumaz, não pode o promovente alegar que a restrição da aqui 

promovida tenha atingido sua honra e suposta condição de bom pagador, 

não havendo que se falar em reparação de dano extrapatrimonial, pelo 

que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome do autor (R$ 358,66), e por consequência, a inexistência de vínculo 

jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; e ainda, 

JULGO improcedente o pedido de indenização por danos morais. E por 
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consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILZA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000375-20.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: GIVANILZA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da 

petição da parte promovente, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-30.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RONY SILVA LIMA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000342-30.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: EDER RONY SILVA LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 238,52, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

qualquer relação com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não 

apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado 

na inicial, não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar 

alguma contratação, tais como, por exemplo, o contrato de abertura de 

conta, de empréstimos ou financiamentos, gravações de atendimento etc., 

bem como seus documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas 

alegações de que o débito cobrado seria exigível e legítimo. Em sua 

defesa, o promovido apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos 

anseios da parte Reclamante, não havendo qualquer elemento que 

evidencie algum vínculo entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, 

o débito imputado à parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, 

sendo a negativação portanto, indevida. Quanto ao dano moral, em que 

pese o reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado, por outro 

lado não há que se falar na ocorrência daquele. Isto porque, embora a 

anotação aqui questionada seja preexistente às demais, o que afastaria 

em tese, a aplicação da súmula 385 do STJ, releva considerar que, a par 

das inúmeras restrições contidas em seu nome e demonstradas no 

extrato, verifica-se que o promovente questiona apenas duas – neste feito 

e nos autos 1000343-15.2018.811.0018 (em face de Banco Bradesco 

Cartões). Desse modo, não há como considerar de início, que o 

promovente tenha sido vítima de fraude, com a ocorrência de diversas 

restrições causadas por compras a prazo não pagas feitas por terceiros 

estelionatários, como comumente resulta nestes casos. Por isso, sem 

qualquer questionamento em face das demais, presume-se que foram 

legítimas. Ademais, considerando o curto período temporal entre as 

restrições questionadas e as posteriores, aliado à grande quantidade de 

anotações (doze), as peculiaridades deste caso concreto não evidenciam 

que a parte autora tenha sofrido dano de ordem moral. Portanto, 

demonstrado que posteriormente se demonstrou um devedor contumaz, 

não pode o promovente alegar que a restrição primeva tenha atingido sua 

honra e suposta condição de bom pagador, não havendo que se falar em 

reparação de dano extrapatrimonial, pelo que a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 

489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não 

ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

238,52), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; e ainda, JULGO improcedente o 

pedido de indenização por danos morais. E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000489-56.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

J DE LIMA CECHIN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000489-56.2018.8.11.0018 EXEQUENTE: J DE LIMA CECHIN - ME 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Compulsando os 

autos, verifico que a petição inicial, não atribuiu corretamente valor a 

causa, “dá-se a presente causa o valor de alçada, somente para fins 

fiscais.” (sic). Portanto, o valor dado a causa está em dissonância do 

proveito econômico pretendido com a demanda, devendo ser corrigida 

para regular recebimento do feito. Dessa forma, intime-se a parte autora 
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para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), 

emendar a inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, atribuindo 

corretamente o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-45.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº: 8010607-45.2013.8.11.0018 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL DESPACHO INDEFIRO o pleito de remessa dos autos a contadoria 

judicial, pois tratam-se de cálculo simples, cabendo a parte executada 

contestar o valor apresentado como remanescente na impugnação da 

parte exequente. No mais, verifico que assiste razão a parte exequente, 

pois em simples leitura da sentença/acórdão extrai que a correção 

monetária será a partir do arbitramento da (sentença) e os juros (da 

citação), todavia o calculo da executada não satisfaz a condenação lhe 

imposta, eis que lançou em seus cálculos correção monetária e juros a 

partir do acórdão. Assim, INTIME-SE o executado para que pague o valor 

remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora online. 

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para pugnar o que 

entender de direito, apresentando memória de calculo atualizada. 

CUMPRA-SE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-33.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

NILTON CESAR IGNACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA COSTA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

FABIO ALVES DONIZETI (ADVOGADO(A))

GILMAR RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Marinalva Barbosa de Oliveira (TESTEMUNHA)

Darci Ferraz (TESTEMUNHA)

ERINALDO COSTA PAULINO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ZENIRA COSTA DE SOUZA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Cert idão Processo: 

8010127-33.2014.8.11.0018; Valor causa: $1,014.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E DANOS]; 

Certifico e dou fé que não foi possível cumprir em tempo os atos 

necessários para a realização da audiência de instrução e julgamento 

designado para a data de 04/10/2018 às 09h00min. Desta forma, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 31/10/2018 às 

09h00min. JUARA, 1 de outubro de 2018 MARCOS YOSHIO MAEDA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 113714 Nr: 4592-26.2018.811.0018

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luciane Borba Azoia Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Francisco Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

O recebimento da queixa crime se dará nos termos do artigo 81 da Lei 

9.099/95.

Designo audiência para o dia 21.11.2018, às 14:00 horas para a 

realização de audiência para tentativa de conciliação e/ou oferecimento de 

suspensão condicional do processo pelo Ministério Público e/ou 

recebimento da resposta à acusação e/ou recebimento da queixa-crime.

Intime-se o autor do fato e a vítima, pessoalmente, para comparecem na 

audiência designada, acompanhados de advogado.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP e a Ilustre Advogada.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 70252 Nr: 1374-92.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURICIO ALMEIDA, Cpf: 02183694173, 

Rg: 1922735-3, Filiação: Mauri dos Santos e de Maria da Conceição 

Rodrigues de Almeida, data de nascimento: 26/05/1990, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-99287131. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no art. 42, III, do Decreto- Lei nº 3.688/1941. 

Consta dos autos do incluso Termo Circunstanciado que, no dia 

02/05/2015, por volta das 00h30, na residência localizada na Rua 

Florianópolis, n. 1949-S, Bairro Jardim Paranaguá, neste município, o 

denunciado Mauricio Almeida perturbou o sossego da vítima Adriano Altino 

Sanches, abusando de instrumento sonoro.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso.Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 28 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72147 Nr: 2314-57.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDREIA DE OLIVEIRA, Cpf: 

07557063902, Rg: 12543373-1, Filiação: Angela Maria de Oliveira, data de 

nascimento: 18/04/1989, brasileiro(a), natural de Guarantã do Norte-MT, 

solteiro(a), do lar, Telefone (66) 9712-1595. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incursa no crime descrito no artigo 147, caput, do 

Código Penal. Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado, que, 

no dia 23 de julho de 2015, por volta das 17h30, na Rua Canopus, nº 

2464-S, Bairro Cruzeiro do Sul, neste município de Juara/MT, a 

denunciada, ANDREIA DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e da 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima, Marcelo Aparecido 

Martins, com palavras, de causar mal injusto e grave.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal da 

acusada, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação da ré por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se a acusada encontra-se 

presa em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação da acusada, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 28 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 85724 Nr: 5108-17.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Adriana Kienen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULA ADRIANA KIENEN, Cpf: 

03295606110, Rg: 1998817-6, Filiação: Paulo Ribeiro e Neide Kienen, data 

de nascimento: 24/07/1988, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, 

do lar, Telefone (66) 9969-9647(recad. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal. 

Consta do incluso Termo Circunstanciado que, no dia 23 de outubro de 

2016, por volta das 05h00, na residência localizada na Rua Dante de 

Oliveira, n° 65, Porto Seguro, nesta Cidade e Comarca de Juara/MT, a 

denunciada PAULA ADRIANA KIENEN desacatou funcionários públicos no 

exercício de suas funções.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal da 

acusada, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação da ré por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se a acusada encontra-se 

presa em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação da acusada, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 28 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 86596 Nr: 5574-11.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE VILLAS BOAS, Rg: 

16610342, Filiação: Iracema Soares Vilas Boas e Arildo Vilas Boas, data 

de nascimento: 20/04/1985, brasileiro(a), natural de Penápolis-SP, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no artigo 147, caput, do Código Penal. Consta 

dos inclusos autos de Termo Circunstanciado, que, no dia 23 de dezembro 

de 2016, por volta das 16h00, na residência localizada na Rua Rio Branco, 

nº 857-E, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o 

denunciado ALEXANDRE VILAS BOAS, ciente da ilicitude e da 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima, Norival Francisco de 

Araujo, com palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 28 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 89577 Nr: 1425-35.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE VILLAS BOAS, Rg: 

16610342, Filiação: Iracema Soares Vilas Boas e Arildo Vilas Boas, data 

de nascimento: 20/04/1985, brasileiro(a), natural de Penápolis-SP, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no art. 19, caput, do Decreto 3.688/41 – Lei de 

Contravenções Penais. Consta dos inclusos autos de Termo 

Circunstanciado, que no dia 09 de março de 2017, por volta das 17h15, na 

“Praça dos Colonizadores”, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o 

denunciado, ALEXANDRE VILLAS BOAS, ciente da ilicitude e da 

reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo arma branca (faca), sem 

licença da autoridade.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 28 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 100688 Nr: 7056-57.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiara Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAIARA MARTINS DE SOUZA, Cpf: 

06105766157, Rg: 2493502-6, Filiação: Valdomiro Barbosa de Souza, data 

de nascimento: 09/09/1996, brasileiro(a), natural de Juara-MT, convivente, 

vendedora, Telefone 99941-5650. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incursa no artigo 155, paragrafo 4º, inciso II, do Código 

Penal. Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 17 de 

julho de 2017, no estabelecimento comercial denominado “Ricardo Eletro”, 

localizado na Avenida Arinos, nesta cidade de Juara/MT, a denunciada 

NAIARA MARTINS DE SOUZA, vulgo “NARA”, subtraiu para si, com abuso 

de confiança, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular K10, 

32 GB, cor preta, da empresa acima mencionada.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal da 

acusada, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação da ré por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se a acusada encontra-se 

presa em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação da acusada, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 28 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 80910 Nr: 2409-53.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Jhemerson Silva de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHAEL JHEMERSON SILVA DE DEUS, 

Cpf: 05178627199, Rg: 2840877-2, Filiação: Olavio Carolino de Deus e de 

Adinalva Alves Silva, data de nascimento: 20/05/1996, brasileiro(a), 

natural de Rurópolis-PA, solteiro(a), estudante, Telefone (66) 9922-8650. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas penas do artigo 140 c/c artigo 141, inciso II, 

ambos do Código Penal. Consta do incluso Termo Circunstanciado que, no 

dia 12 de julho de 2016, por volta das 10h20, na Avenida Rio Arinos, 

próximo ao estabelecimento comercial denominado “O Boticário”, nesta 

Cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado MICHAEL JHEMERSON 

SILVA DE DEUS injuriou funcionários públicos, em razão de suas funções, 

ofendendo-lhes a dignidade e decoro.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso.Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 28 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 67997 Nr: 296-63.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Mathes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:5.810

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PAULO MATHES DE SOUZA, Cpf: 

32661428100, Rg: M-7.644.480, Filiação: Mario Xavier de Souza e de Maria 

José Mathes de Souza, data de nascimento: 14/02/1965, brasileiro(a), 

natural de Caconde-SP, convivente, comerciante/desempregado, Telefone 

(66) 9612-9720. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas penas dos artigos 147 e 331, todos do 

Código Penal. Consta do incluso Termo Circunstanciado que, no dia 21 de 

dezembro de 2014, por volta das 14h00, na residência localizada na Rua 

Primavera, n°144-N, Bairro Jardim Porto Seguro, nesta Cidade e Comarca 

de Juara/MT, o denunciado JOÃO PAULO MATHES DE SOUZA ameaçou 

causar mal injusto e grave às vítimas Sidinei da Rocha Tossi, Rodrigo 

Alves Perez, Oseias Cordeiro.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso.Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 28 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92086 Nr: 2704-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Cód. 92086

Vistos.

Deixo de analisar o pedido de reconsideração pleiteado pela defesa do 

réu, eis que o ordenamento jurídico não reconhece tal prática, por ser 

medida processualmente inadequada quando formulado com o objetivo de 

desconstituir a decisão.

No mais, aguarde-se a realização da Sessão Plenária designada.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Juara/MT, 28 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75346 Nr: 3831-97.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Barboza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 Intimar a defesa para apresentar seus memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63020 Nr: 466-69.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar de Freitas Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Autos nº 4666-69.2014.811.0018 - Código: 63020

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ADEMAR DE 

FREITAS LEITE.

 O réu foi condenado a pena de 1 (um) ano 3 (três) meses de detenção, 

pela prática do crime de embriaguez ao volante e desacato.

 A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 05 de março 

de 2018. (certidão de fl. 135).

A defesa interpôs recurso de apelação (fl. 123).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

Como é cediço a prescrição retroativa atinge a própria pretensão punitiva 

do Estado, afastando, por conseguinte, todos os efeitos decorrentes da 

sentença condenatória. É regulada, com efeito, pela pena aplicada e a 

contagem é feita retroativamente entre os marcos interruptivos.

Observa-se que o réu foi condenado pelo crime de embriaguez ao volante 

e desacato a pena de 1 (um) ano 3 (três) meses de detenção, no regime 

aberto. Assim, de acordo com o art. 109, inc. V, do Código Penal, 

prescreve em 4 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida no dia 09 de maio de 2014 (fl. 41) e consoante se 

infere do sistema Apolo, a sentença foi publicada no dia 28 de fevereiro 

de 2018 quando o gabinete fez carga para a Secretaria da Terceira Vara 

(artigo 389 do CPP).

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia (09 de maio de 2014) e 

a data da publicação da sentença condenatória (28 de fevereiro de 2018) 

decorreram mais de quatro anos, sendo que a prescrição no caso em tela 

dar-se-á em 4 (quatro) anos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – DECURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO. Faz-se imperativo declarar 

extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e 

a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao 

prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em 

concreto - ut artigos 107, VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (Ap 

98142/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012) (TJ-MT - 

APL: 00002091620038110055 98142/2011, Relator: DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2012, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2012). (negritei).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, declaro por sentença extinta a punibilidade de Ademar de 

Freitas Leite em face do reconhecimento da prescrição retroativa em 

relação ao crime descrito na inicial em razão da prescrição retroativa, nos 

termos do art. 107, IV do Código Penal Brasileiro, afastando, por 

conseguinte, todos os efeitos da sentença condenatória.

Com relação ao recurso interposto pela defesa verifico a perda do objeto 

em razão da decretação da extinção da punibilidade do acusado.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

5.15.9 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

d) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 
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condenação ou da absolvição;

7.7.9 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.

7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças 

condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

P.R.I.

Cumpra-se.

 Juara-MT, 28 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55188 Nr: 1384-44.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Nascimento Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Autos nº 1384-44.2012.811.0018 - Código: 55188

Vistos etc,

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de Diego 

Nascimento Pereira.

 O réu foi condenado a pena de 1 (um) ano de detenção, pela prática do 

crime previsto no artigo 129, § 9.ºdo Código Penal, com as implicações da 

Lei n. 11.340/2006.

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 26 e 

setembro de 2016 (certidão de fl. 157).

A defesa interpôs recurso de apelação (fl. 131).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

Como é cediço a prescrição retroativa atinge a própria pretensão punitiva 

do Estado, afastando, por conseguinte, todos os efeitos decorrentes da 

sentença condenatória. É regulada, com efeito, pela pena aplicada e a 

contagem é feita retroativamente entre os marcos interruptivos.

Observa-se que O réu foi condenado a pena de 1 (um) ano de detenção, 

pela prática do crime de violência domestica, no regime semiaberto. Assim, 

de acordo com o art. 109, inc. V, do Código Penal, prescreve em 4 

(quatro) anos.

A denúncia foi recebida no dia 9 de agosto de 2012 (fl. 42) e consoante 

se infere do sistema Apolo, a sentença foi publicada no dia 30 de agosto 

de 2016 quando o gabinete fez carga para a Secretaria da Primeira Vara 

(artigo 389 do CPP).

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia (9 de agosto de 2012) 

e a data da publicação da sentença condenatória (30 de agosto de 2016) 

decorreram mais de quatro anos, sendo que a prescrição no caso em tela 

dar-se-á em 4 (quatro) anos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – DECURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO. Faz-se imperativo declarar 

extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e 

a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao 

prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em 

concreto - ut artigos 107, VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (Ap 

98142/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012) (TJ-MT - 

APL: 00002091620038110055 98142/2011, Relator: DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2012, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2012). (negritei).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, declaro por sentença extinta a punibilidade de Diego 

Nascimento Pereira em face do reconhecimento da prescrição retroativa 

em relação ao crime descrito na inicial em razão da prescrição retroativa, 

nos termos do art. 107, IV do Código Penal Brasileiro, afastando, por 

conseguinte, todos os efeitos da sentença condenatória.

Com relação ao recurso interposto pela defesa verifico a perda do objeto 

em razão da decretação da extinção da punibilidade do acusado.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

5.15.9 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

d) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

7.7.9 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.

7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças 

condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

P.R.I.

Cumpra-se.

 Juara-MT, 28 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 102355 Nr: 7945-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cícero da Silva - PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Welber Costa Baima - OAB:7.870

 Cód. 102355 Vistos. Trata-se de Ofício oriundo da Comarca de 

Aripuanã/MT, no qual o Delegado daquela urbe pugna pela revogação da 

suspensão da posse de arma de fogo do investigador de polícia João 

Cícero da Silva, alegando que a vítima reside em comarca diversa, 

localizada a mais de 300 km de Aripuanã, bem como se encontraram com 

número reduzido de servidor e que o desarmamento do referido policial 

gera riscos. (ref. 94) Instado a se manifestar, o Ministério Público foi 

favorável ao pedido do D. Delegado, desde que o denunciado continue 

cumprindo as demais medidas. (ref. 100) É o sucinto relato. Fundamento e 

decido. [...] Ante o exposto, revogo a suspensão da arma de fogo do 

denunciado e mantenho incólumes as demais medidas, resguardando, 

dessa forma, a integridade de ambos os envolvidos (vítima e acusado). 

Oficie-se o Juízo de Aripuanã/MT, a fim de que tome conhecimento desta 

decisão, bem como para continuar a fiscalização das medidas cautelares, 

eis que ainda vigente, conforme solicitado na ref. 102. Consigne-se que a 

tornozeleira eletrônica foi retirada, de acordo com a decisão contida na 

ref. 67. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada. 

Expeça-se os ofícios necessários. Intime-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 97057 Nr: 5164-16.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

06091084178, Rg: 2726636-2, Filiação: Maria Aparecida Pereira e 

Udemauro Ulisses de Oliveira, data de nascimento: 03/07/1996, 

brasileiro(a), natural de Juara-MT, convivente, vaqueiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, e 

no artigo 147, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes, 

com as implicações da Lei nº 11.340/06. Consta do incluso inquérito 

polícial que no dia 02 de outubro de 2016, por volta das 20h30min, em via 

pública e na residência localizada na Rua Equador, n° 619-N, Bairro Jardim 

América, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o acusado Wellington 

Pereira de Oliveira praticou vias de fato contra sua companheira Iara 

Durci, além de ameaçar, por palavra, causar-lhe mal injusto e grave.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 63483 Nr: 900-58.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Arruda Cardena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, 

Filiação: Maria de Arruda Cardena e João Cardena, data de nascimento: 

19/10/1981, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone (65) 9675-4230. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no art. 331 do Código Penal. Consta dos 

inclusos autos de Termo Circunstanciado, que, no dia 25 de março de 

2014, por volta das 17h00, na Delegacia de Polícia Civil, nesta cidade e 

comarca de Juara-MT, o denunciado, LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, 

vulgo “Mestiço”, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, 

desacatou funcionários públicos, no exercício de suas funções.

Despacho: Vistos etc.Considerando que o denunciado está em local 

incerto e não sabido, determino sua citação por edital, nos moldes do 

artigo 361 do Código de Processo Penal, com prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 86674 Nr: 36-15.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurelio Gomes Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO AURELIO GOMES COELHO, Cpf: 

92234992168, Rg: 10365893, Filiação: Celina Martins Coelho e Jose 

Gomes Coelho, data de nascimento: 12/09/1979, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, pipoqueiro, Telefone (66) 99628-3864. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Consta 

dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 14 de agosto de 2016, 

por volta das 23h00, na “Parque de Exposições da Acrivale”, nesta cidade 

e Comarca de Juara/MT, o imputado MARCO AURELIO GOMES COELHO, 

subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) celular 

Smartphone Motorola Moto G2 2ª Geração, 4g Dual 16gb, avaliado em R$ 

850,00 (oitocentos e cinquenta reais), de propriedade da vítima Eni Salete 

de Goes.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 84199 Nr: 4231-77.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEBER CORREIA DA SILVA, Cpf: 

02555696105, Rg: 1988033-2, Filiação: Luiz Correia da Silva e Marli Ribeiro 

da Silva, data de nascimento: 21/09/1985, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT,  conv ivente ,  servente  de pedre i ro ,  Te le fone 

9689-4607/99620-9247. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de condenar o réu CLEBER CORREIA DA SILVA pela prática do delito de 

porteilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03);Passo à dosimetria da 

pena.O delito de porte ilegal de arma, nesta modalidade, possui pena de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e pagamento de multa. 

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:a) 

Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os 

limites da norma repressora;b) Antecedentes criminais: verifica-se que o 

acusado possui várias ações penais em andamentos, contudo, não serão 

consideradas para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação 

contida na Súmula 444 do STJ;c) Conduta social: não havendo elementos 

para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;d) 

Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;e) Motivos: comuns à espécie; f) Quanto às circunstâncias 

e consequências do delito são normais à espécie; g) Sendo o crime 

perpetrado contra a sociedade, nada se pode falar acerca do 

comportamento da vítima.Estabelece-se então, como medida razoável e 

necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base no 

mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e dez dias-multa, fixados em 

1/30 do salário mínimo.Não verifico a presença de circunstâncias 

agravantes. Tendo sido a pena fixada no mínimo legal, é incabível a 

aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal). 

Súmula 231 do STJ.Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de 

pena presente nestes autos.Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases 

lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, 

fixo a pena de multa em dez (10) dias-multa, o mínimo estipulado como 

parâmetro inicial. Condeno, portanto, o réu Cleber Correia da Silva a 2 

(dois) anos de reclusão, em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” 

do Código Penal e, ainda, ao paga-mento de 10 (dez) dias-multa, no valor 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico 

que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e 

o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da 

mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, 

os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado não 

obstam a concessão da benesse. Portanto substituo a pena de reclusão 

por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena 

de multa aplicada, que devem ser aplicadas pelo juiz das execuções 

penais.Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da multa e das 

custas, intimando-se o acusado para o pagamento.Custas pelo 

réu.Declaro o perdimento da arma em favor da União, o que faço com 

base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.Certificado que for o 

trânsito em julgado: comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao 

Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e 

anotações de estilo, arquive-se em definitivo.Ciência ao Representante do 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 66895 Nr: 3608-81.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valduir Antero Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDUIR ANTERO GOMES, Rg: 

2659946-5, Filiação: Valdoci Gomes e Marli Antero Joaquim, data de 

nascimento: 16/10/1995, brasileiro(a), natural de Juína-MT, solteiro(a), 

desempregado/serviços gerais, Telefone (66) 3556-2174. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas penas dos artigos 331 (FATO 01) e 329 

(FATO 02), na forma do artigo 69 do Código Penal. Consta do incluso 

Inquérito Policial que, no dia 09 de novembro de 2014, por volta das 07h00, 

na Rua Amazonas, Bairro Jardim Porto Seguro, nesta Cidade e Comarca 

de Juara/MT, o denunciado VALDUIR ANTERO GOMES desacatou 

funcionário público no exercício da função.

Despacho: Vistos em correiçãoDefiro o requerimento Ministerial. 

Expeça-se carta precatória à Comarca atinente ao Município de 

Sapiranga/RS, para citação do acusado.Caso a carta precatória retorne 

com diligência negativa, expeça-se ofício à SEJUDH para que tal órgão 

informe a este Juízo se o acusado Wilson Luiz dos Santos se encontra 

preso no estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias.Na hipótese 

de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova conclusão, 

proceda à citação do réu, por edital, nos moldes do artigo 365 do Código 

de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 111986 Nr: 3912-41.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO DE OLIVEIRA, Filiação: 

Rosilene Camilo de Oliveira, data de nascimento: 28/09/1998, brasileiro(a), 

natural de Nova Monte Verde-GO, solteiro(a), serviços gerais/servente de 

pedreiro, Telefone (66) 99646-7647. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, 

do Código Penal. No dia 16 de novembro de 2016, por volta das 04h00min, 

no "Bar do Cuia", localizado na Rua Equador, nº548, no bairro Jardim 

América, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado Ronaldo de 

Oliveira, agindo em coautoria com pessoa não identificada, mediante 

arrombamento, subtraiu para si, coisas alheias móveis.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018
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Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 77428 Nr: 888-73.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Brasiliano Fogacio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONIVALDO BRASILIANO FOGACIO, Cpf: 

03913529110, Rg: 2017318-0, Filiação: Nilton José Nicolau Fogacio e 

Expedita Brasiliana da Silva, data de nascimento: 17/02/1983, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 9981-0479/9698-4104. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas sanções do art. 150, caput, e art. 147, por 

03 (três vezes), (2º Fato), na forma do art. 69, todos do Código Penal, com 

as implicações da Lei nº 11.340/06. Consta do incluso Inquérito Polícial 

que, em data não informada do mês de outubro de 2015, por volta das 

15h, na residência localizada na Rua Parati, nº 1279S, bairro Parque 

Alvorada 02, nesta cidade, o denunciado, Ronivaldo Brasiliano Fogacio, 

vulgo "Rone", ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, 

valendo-se da relação conjugal que teve com a vitima Keplia Priscila da 

Silva, sua ex-convivente, entrou, de forma clandestina, em casa alhei, ou 

seja, na residência desta ultima sem sua permissão.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 77609 Nr: 959-75.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANILDO COSTA, Cpf: 00136502113, Rg: 

2301597-7, Filiação: Augusto Costa e Aparecida de Jesus Costa, data de 

nascimento: 06/11/1982, brasileiro(a), natural de Gloria de Dourados-MS, 

convivente, serviços gerais/alinhador, Telefone 9684-4189/999873789. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06. Consta do incluso Inquérito 

Polícial que, no dia 31 de Janeiro de 2016, por volta das 12H, na residência 

localizada na Rua Pirapora, nº 1023-S, centro, nesta cidade, o 

denunciado, Vanildo Costa, vulgo "Tatu", ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação familiar com 

a vitima Maria de Lourdes Costa, sua genitora, a ameaçou, com palavras, 

de causar mal injusto e grave.

Despacho: Vistos em correição.Cumpra-se a decisão de ref. 41.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72148 Nr: 2315-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA DOS SANTOS SOUZA, Cpf: 

00618487514, Rg: 11293513-35, Filiação: Jesuíno Barbosa Souza e 

Joselita dos Santos, data de nascimento: 10/06/1981, brasileiro(a), natural 

de Itapebi-BA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66)3596-1046. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incursa no art. 331 do Código Penal. Consta dos 

inclusos autos de Termo Circunstanciado, que, no dia 08 de julho de 2015, 

por volta das 22h15, na 1ª Cia da Polícia Militar, nesta cidade e comarca de 

Juara-MT, a denunciada MARCIA DOS SANTOS SOUZA, ciente da ilicitude 

e da reprovabilidade de sua conduta, desacatou funcionários públicos, no 

exercício de suas funções.

Despacho: Vistos em correiçãoCumpra-se a decisão de ref. 41.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 70197 Nr: 1344-57.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, 

Cpf: 87843889515, Rg: 1315473, Filiação: Jose Vivaldo de Oliveira e de 

Maria dos Santos Oliveira, data de nascimento: 04/01/1975, brasileiro(a), 

natural de Frei Paulo-SE, casado(a), motorista, Telefone 9643-1503. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no artigo 129, “caput” do Código Penal. Consta 

dos autos que no dia 18 de maio de 2015, por volta das 16h00, no 

estabelecimento comercial denominado “Borracharia do Beto”, localizada 

na Avenida Airton Senna, bairro Cruzeiro do Sul, nesta cidade de 

Juara/MT, o imputado LUIZ ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA ofendeu a 

integridade física da vítima MAYCON CLODOALDO GRATES, causando-lhe 

lesões no rosto.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 01 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 71750 Nr: 2106-73.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Flor, Alexandro Rodrigues, Gelson 

Gonçalves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Aristides Jose Botelho de Oliveira - 

OAB:3911/MT, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, MARCELO 

RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Vistos etc,

Designo audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas 

Paulo Fernando do Nascimento e Paulo José da Silva bem como o 

interrogatório dos acusados Gelson e Wagner para o dia 26 de novembro 

de 2018, às 15h00min.

 Requisitem-se as testemunhas e intimem-se os acusados.

 Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001410-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA (ADVOGADO(A))

SIMONI BERGAMASHI DA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO MEIRA PRATA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001410-91.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

SIMONI BERGAMASHI DA FONSECA Vistos. Preenchidos os requisitos do 

artigo 260 do CPC, designo audiência para oitiva da testemunha, para o dia 

03 de outubro de 2018, às 17 horas. Comunique-se o Juízo Deprecante 

informando-o do ato. Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, no que couber. Após o cabal cumprimento do ato 

deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Às providências. Juína/MT, 27 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

ELENILZA MOREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 13:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000857-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT LUCAS GALDINO TEZOLLIN (EXECUTADO)

 

Audiência conciliação designada para 12/11/2018 16:50 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000061-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA (ADVOGADO(A))

ANGELICA MARIA SOUSA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER (ADVOGADO(A))

LUIS COSTA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000061-87.2017.8.11.0025. AUTOR: ANGELICA 

MARIA SOUSA ALVES RÉU: LUIS COSTA SILVA “ Diante do exposto 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como a reconvenção, nos 

moldes da fundamentação oral, distribuindo os ônus da sucumbência entre 

os litigantes, ficando as custas sob encargo da autora, dispensada na 

forma do artigo 398 § 3° do CPC. Fixo os honorários dativos em favor da 

causídica nomeada em 8 URH. Sentença publicada em audiência , partes 

cientes , contagem do prazo recursal a partir do ato. Cumpra-se”. JUÍNA, 3 

de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000351-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES (EMBARGANTE)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (EMBARGADO)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000351-05.2017.8.11.0025. EMBARGANTE: 

PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES EMBARGADO: HILTON CAMPOS 

“Homologo as desistências tanto da prova oral quanto da prova 

documental requerida, assim como rejeito o pedido de prova pericial, a uma 

por que a existência de invasor na vantagem e incontroverso nos autos, e 

a duas por que a realidade do apascentamento durante a vigência do 

contrato não corresponde ao que hoje existe na propriedade, tornando 

pericia pretendida, referencia indireta da realidade, o que as demais 

provas produzidas nos autos já são suficientes a elucidar. Concedo as 

partes o prazo sucessivo previsto no artigo 364 § paragrafo único , para 
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apresentar memórias finais a inicial ao embargante , a ao final concluso 

para sentença. As partes saem intimados. Cumpra-se”. JUÍNA, 22 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000143-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DE 

JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 1000143-21.2017.8.11.0025 Requerente: 

HSBC (BRASIL) Administradora de Consórcio LTDA. Requerido: Rodrigo 

Antônio Leão Souto VISTOS. Trata-se de ação de busca e apreensão por 

meio da qual o requerente pugna pela concessão da ordem de busca e 

apreensão de bem móvel (Trator 25.390 CTC T6X2, ano/modelo 

2013/2013, cor branca, Código de Renavam 0546121802, Chassi n.º 

9536T8271DR336781 e placa OAQ-6492), objeto de contrato de alienação 

fiduciária firmado entre as partes, e que teria restado inadimplido pelo 

devedor, que desde a parcela de nº 87, vencida em 12/09/2016, teria 

deixado de honrar com a obrigação ajustada, gerando uma inadimplência 

no valor de R$ 26.248,31 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais 

e trinta e um centavos), o que suscitou a notificação extrajudicial para 

constituição em mora do devedor, pela dívida estimada em R$ 58.936,88 

(cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito 

centavos). Deferida a liminar requestada, o devedor compareceu aos 

autos inúmeras vezes, alegando, primeiramente, a impossibilidade de 

entrega do bem porque estaria em lugar incerto e não sabido, e, depois, 

argumentando existir ação de exibição de documentos, que serviria a 

sustar a execução da ordem liminar, porque teria sido ludibriado pela 

instituição financeira, precisando da juntada dos documentos exigidos na 

cautelar para poder aquilatar se possuía ou não esse débito, e finalmente, 

argumentando que a notificação extrajudicial foi inválida, o que inquinaria o 

procedimento de excussão do contrato e justificaria a suspensão da 

ordem de apreensão, que até hoje não foi executada porque o devedor, 

confessadamente, oculta o bem do juízo. É o que havia a relatar. 

Fundamento e Decido Compulsando os autos, denota-se que, inobstante a 

flagrante má-fé do devedor, que não se envergonha e nem se intimida de 

levantar teses, desimportando o quão esdruxulas sejam, para evitar ou 

postergar a execução da ordem judicial que adveio de sua evidente mora 

contratual, realmente, no caso presente, há um vício que torna 

inadmissível o procedimento judicial eleito pelo credor, porque, conforme 

demonstra o documento (telegrama) acostado aos autos (id. n. 4835968) 

inexistiu constituição efetiva do devedor em mora, nos termos exigidos 

pelo parágrafo 2º, do artigo 2º do Dec. Lei n. 911/69, de que a 

comprovação da mora se realize até “por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”. Sobre a válida constituição do devedor em 

mora, há que se ressaltar que, conforme preceitua a Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" e isso significa dizer 

que, ainda que a notificação possa ser feita por via postal, ainda que ela 

não tenha de ser assinada pessoalmente pelo devedor, para ser válida ela 

tem que ser feita, ou seja, o aviso de recebimento da carta registrada ou 

do telegrama como no caso em tela, precisa ser entregue no domicílio 

indicado pelo devedor no contrato, e isso não aconteceu. Salta aos olhos, 

pela simples leitura do motivo de devolução da missiva, que ela não foi 

entregue por insuficiência de endereço, já que, ao que se dessume dos 

demais documentos acostados ao feito, o local seria um centro comercial, 

dividido em várias salas, e a do devedor seria uma de várias (a de nº 07, 

segundo o instrumento de procuração). O certo é que a missiva foi 

devolvida e nem sequer intentou-se a notificação no endereço indicado no 

contrato de consórcio (Rua Jardel Filho, 173, Módulo 02) e tal fato passou 

despercebido do juízo, sendo inclusive deferida a medida liminar, o que 

merece correção nesse ato. Nesse diapasão, colhe-se da jurisprudência: 

“Ainda que dispensável o recebimento pessoal da notificação, necessário 

que o documento tenha sido encaminhado para o endereço do contrato e 

ali entregue. No caso, a notificação foi recusada no local e não há 

referência a quem teria negado o recebimento (se o próprio devedor ou 

terceira pessoa) e o motivo da recusa. Impossibilidade de validar-se de 

plano a caracterização da mora. Agravo interno improvido. (TJ/RS, 

AGRAVO Nº 70061118014, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: 

ORLANDO HEEMANN JÚNIOR). Assim sendo, indubitável que a notificação 

da mora persiste sendo condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão, possibilitando que por meio dela o devedor não seja 

surpreendido pela subtração inesperada dos bens alienados 

fiduciariamente, sem que antes possa purgar extrajudicialmente a mora, e 

não demonstrado o atendimento a esse requisito, a extinção da ação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinta a presente ação de 

busca e apreensão, por ausência de interesse processual, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, revogo a liminar concedida. Custas pelo 

autor, e honorários sucumbenciais, ante ao princípio da causalidade e por 

ter sido constituída a relação processual, em 10% sobre o valor do 

proveito econômico pretendido pela autora, devidos ao patrono do 

requerido. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000601-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR GARCIA MENDES (RÉU)

MARILZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 12/11/2018 às 17hs no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000144-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 10001444-06.2017.8.11.0025 Requerente: Kirton 

Bank S/A – Banco Múltiplo Requerido: Rodrigo Antônio Leão Souto 

VISTOS. Trata-se de ação de busca e apreensão por meio da qual o 

requerente pugna pela concessão da ordem de busca e apreensão de 

bem móvel (caminhão, marca MERCEDES BENZ, modelo L 1620, 

ano/modelo 2006/2006, cor VERMELHA, Código de Renavam 907161731, 

Chassi n.º 9BM6953046B497014 e placa GYS-7165), objeto de contrato 

de Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo 

Automotor (grupo nº 3011, cota 157), e que teria restado inadimplido pelo 

devedor, que desde a parcela de nº 72, vencida em 12/09/2016, gerando 

uma inadimplência no valor de R$ 19.505,36 (dezenove mil, quinhentos e 

cinco reais e trinta e seis centavos, o que suscitou a notificação 

extrajudicial para constituição em mora do devedor, pela dívida estimada 

em R$ 67.101,99 (sessenta e sete mil, cento e um reais e noventa e nove 

centavos). Deferida a liminar requestada, o devedor compareceu aos 

autos inúmeras vezes, alegando, primeiramente, a impossibilidade de 

entrega do bem porque estaria em lugar incerto e não sabido, e, depois, 

argumentando existir ação de exibição de documentos, que serviria a 

sustar a execução da ordem liminar, porque teria sido ludibriado pela 

instituição financeira, precisando da juntada dos documentos exigidos na 

cautelar para poder aquilatar se possuía ou não esse débito, 

posteriormente alegando a inacreditável tese da capitalização de juros, 

anatocismo e toda sorte de alegações generalistas que se criam nas 

ações que envolvem contratos bancários, e, por fim, argumentando que a 

notificação extrajudicial foi inválida, o que inquinaria o procedimento de 

excussão do contrato e justificaria a suspensão da ordem de apreensão, 

que até hoje não foi executada porque o devedor, confessadamente, 

oculta o bem do juízo. É o que havia a relatar. Fundamento e Decido 

Compulsando os autos, denota-se que, inobstante a flagrante má-fé do 

devedor, que não se envergonha e nem se intimida de levantar teses, 

desimportando o quão esdruxulas sejam, para evitar ou postergar a 

execução da ordem judicial que adveio de sua evidente mora contratual, 
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realmente, no caso presente, há um vício que torna inadmissível o 

procedimento judicial eleito pelo credor, porque, conforme demonstra o 

documento (telegrama) acostado aos autos (id. n. 4836063) inexistiu 

constituição efetiva do devedor em mora, nos termos exigidos pelo 

parágrafo 2º, do artigo 2º do Dec. Lei n. 911/69, de que a comprovação da 

mora se realize até “por carta registrada com aviso de recebimento, não 

se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Sobre a válida constituição do devedor em mora, há que se 

ressaltar que, conforme preceitua a Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente" e isso significa dizer que, ainda que a 

notificação possa ser feita por via postal, ainda que ela não tenha de ser 

assinada pessoalmente pelo devedor, para ser válida ela tem que ser 

feita, ou seja, o aviso de recebimento da carta registrada ou do telegrama 

como no caso em tela, precisa ser entregue no domicílio indicado pelo 

devedor no contrato, e isso não aconteceu. Salta aos olhos, pela simples 

leitura do motivo de devolução da missiva, que ela não foi entregue por 

insuficiência de endereço, já que, ao que se dessume dos demais 

documentos acostados ao feito, o local seria um centro comercial, dividido 

em várias salas, e a do devedor seria uma de várias (a de nº 07, segundo 

o instrumento de procuração). O certo é que a missiva foi devolvida e nem 

sequer intentou-se a notificação no endereço indicado no contrato de 

consórcio (Rua Jardel Filho, 173, Módulo 02 ou Sítio Santo Antonio, Lote 16 

SE) e tal fato passou despercebido do juízo, que apesar de não ter 

deferido a medida liminar requestada, processou a ação sob o rito 

especial, sem verificar que inexistia pressuposto válido para sua 

constituição regular. Nesse diapasão, colhe-se da jurisprudência: “Ainda 

que dispensável o recebimento pessoal da notificação, necessário que o 

documento tenha sido encaminhado para o endereço do contrato e ali 

entregue. No caso, a notificação foi recusada no local e não há referência 

a quem teria negado o recebimento (se o próprio devedor ou terceira 

pessoa) e o motivo da recusa. Impossibilidade de validar-se de plano a 

caracterização da mora. Agravo interno improvido. (TJ/RS, AGRAVO Nº 

70061118014, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: ORLANDO 

HEEMANN JÚNIOR). Assim sendo, indubitável que a notificação da mora 

persiste sendo condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão, possibilitando que por meio dela o devedor não seja 

surpreendido pela subtração inesperada dos bens alienados 

fiduciariamente, sem que antes possa purgar extrajudicialmente a mora, e 

não demonstrado o atendimento a esse requisito, a extinção da ação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinta a presente ação de 

busca e apreensão, por ausência de interesse processual, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo autor, e honorários sucumbenciais, ante ao 

princípio da causalidade e por ter sido constituída a relação processual, 

em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido pela autora, 

devidos ao patrono do requerido. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as anotações e baixas necessárias. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000151-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1000151-95.2017.8.11.0025 Requerente: Kirton 

Bank S/A – Banco Múltiplo Requerido: Rodrigo Antônio Leão Souto 

VISTOS. Trata-se de ação de busca e apreensão por meio da qual o 

requerente pugna pela concessão da ordem de busca e apreensão de 

bem móvel (S10/LTZ, ano/modelo 2014/2015, cor branca, Código de 

Renavam 01022075877, Chassi n.º 9BG148MA0FC405400 e placa 

FJP-8970), objeto de contrato de Contrato de Participação e Grupo de 

Consórcio Segmentos Veículo Automotor (consórcio nº 3014, cota 563), o 

qual teria restado inadimplido pelo devedor desde a parcela de nº 57, 

vencida em 12/09/2016, gerando uma inadimplência no valor de R$ 

12.999,24 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro 

centavos), o que suscitou a notificação extrajudicial para constituição em 

mora do devedor, pela dívida estimada em e R$ 90.419,75 (noventa mil, 

quatrocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos). Antes de ser 

apreciada a liminar requestada, o devedor compareceu aos autos 

inúmeras vezes, alegando, primeiramente, a impossibilidade de entrega do 

bem porque estaria em lugar incerto e não sabido, e, depois, 

argumentando existir ação de exibição de documentos, que serviria a 

sustar a execução da ordem liminar, porque teria sido ludibriado pela 

instituição financeira, precisando da juntada dos documentos exigidos na 

cautelar para poder aquilatar se possuía ou não esse débito, 

posteriormente alegando a inacreditável tese da capitalização de juros, 

anatocismo e toda sorte de alegações generalistas que se criam nas 

ações que envolvem contratos bancários, e, por fim, argumentando que a 

notificação extrajudicial foi inválida, o que inquinaria o procedimento de 

excussão do contrato e justificaria a suspensão da ordem de apreensão, 

que até hoje não foi executada porque o devedor, confessadamente, 

oculta o bem do juízo. É o que havia a relatar. Fundamento e Decido 

Compulsando os autos, denota-se que, inobstante a flagrante má-fé do 

devedor, que não se envergonha e nem se intimida de levantar teses, 

desimportando o quão esdruxulas sejam, para evitar ou postergar a 

execução da ordem judicial que adveio de sua evidente mora contratual, 

realmente, no caso presente, há um vício que torna inadmissível o 

procedimento judicial eleito pelo credor, porque, conforme demonstra o 

documento (telegrama) acostado aos autos (id. n. 4850394) inexistiu 

constituição efetiva do devedor em mora, nos termos exigidos pelo 

parágrafo 2º, do artigo 2º do Dec. Lei n. 911/69, de que a comprovação da 

mora se realize até “por carta registrada com aviso de recebimento, não 

se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Sobre a válida constituição do devedor em mora, há que se 

ressaltar que, conforme preceitua a Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente" e isso significa dizer que, ainda que a 

notificação possa ser feita por via postal, ainda que ela não tenha de ser 

assinada pessoalmente pelo devedor, para ser válida ela tem que ser 

feita, ou seja, o aviso de recebimento da carta registrada ou do telegrama 

como no caso em tela, precisa ser entregue no domicílio indicado pelo 

devedor no contrato, e isso não aconteceu. Salta aos olhos, pela simples 

leitura do motivo de devolução da missiva, que ela não foi entregue por 

insuficiência de endereço, já que, ao que se dessume dos demais 

documentos acostados ao feito, o local seria um centro comercial, dividido 

em várias salas, e a do devedor seria uma de várias (a de nº 07, segundo 

o instrumento de procuração). O certo é que a missiva foi devolvida e nem 

sequer intentou-se a reiteração da notificação, que nunca chegou a seu 

destino, o que acarreta a conclusão de que inexiste pressuposto válido 

para a continuação do feito, sob o rito especial eleito pela parte credora. 

Nesse diapasão, colhe-se da jurisprudência: “Ainda que dispensável o 

recebimento pessoal da notificação, necessário que o documento tenha 

sido encaminhado para o endereço do contrato e ali entregue. No caso, a 

notificação foi recusada no local e não há referência a quem teria negado 

o recebimento (se o próprio devedor ou terceira pessoa) e o motivo da 

recusa. Impossibilidade de validar-se de plano a caracterização da mora. 

Agravo interno improvido. (TJ/RS, AGRAVO Nº 70061118014, DÉCIMA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: ORLANDO HEEMANN JÚNIOR). 

Assim sendo, indubitável que a notificação da mora persiste sendo 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, possibilitando 

que por meio dela o devedor não seja surpreendido pela subtração 

inesperada dos bens alienados fiduciariamente, sem que antes possa 

purgar extrajudicialmente a mora, e não demonstrado o atendimento a 

esse requisito, a extinção da ação é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo extinta a presente ação de busca e apreensão, por 

ausência de interesse processual, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas pelo 

autor, e honorários sucumbenciais, ante ao princípio da causalidade e por 

ter sido constituída a relação processual, em 10% sobre o valor do 

proveito econômico pretendido pela autora, devidos ao patrono do 

requerido. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA KELY DA COSTA GALDINO PERES (RÉU)

MIGUEL PERES (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 9/11/2018 às 8hs30min no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000235-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. V. F. (ADVOGADO(A))

T. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos nº 1000235-96.2017.811.0025 REQUERENTE: Tiago 

Onorio REQUERIDO: Rosana Passeti VISTOS. Tiago Onorio ingressou com 

ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, alegando que contraiu matrimônio com a 

requerida em 17/12/2010, sob o regime de comunhão parcial de bens e 

que se separaram em no final do ano de 2011, informando não possui 

mais desejo do convívio matrimonial. O requerente informou que inexistem 

bens a serem partilhados e que no matrimônio não foi concebido nenhum 

filho. Com o pedido inicial juntou documentos. Devidamente citada, a 

requerida informou não possuir qualquer oposição ao pedido formulado, 

requerendo a conversão do pedido de divorcio litigioso em consensual, 

bem como o deferimento da justiça gratuita em seu favor. Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. Da análise dos autos, a ação 

merece ser julgada procedente, porquanto o acordo celebrado entre as 

partes preserva suficientemente o interesse de ambos. Desnecessária a 

realização de audiência de justificação da separação de fato, eis que, 

importante frisar que o legislador constitucional evoluiu sistematicamente 

para introduzir e depois facilitar o divórcio, até excluir a separação judicial 

e permitir o divórcio sem causa e prazos na recente EC nº 66/2010, dando 

nova redação ao art. 226,§ 6º, que passou a dispor: Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ademais, decorrem do 

texto introduzido duas inovações constitucionais, quais sejam, a primeira, 

ao excluir do ordenamento brasileiro a separação judicial; a segunda, ao 

dispor que para decretação do divórcio não se exige prazos ou causas. E 

mais, atualmente o casamento sadio não se dissolve apenas pelo divórcio, 

mas também pela morte de um dos cônjuges, enquanto o casamento 

defeituoso pode ser nulo ou anulado. Assim, o casamento pode ser 

dissolvido pelo divórcio, pela morte, anulação ou nulidade. Por outro lado, a 

legislação ordinária comprovadamente não foi recepcionada pela EC nº 

66/2010, em razão da exclusão de sua referência no texto constitucional. 

Não se trata de simples omissão da separação judicial no texto ou não ser 

inserida por não dissolver o casamento, o que autorizaria sua 

permanência no sistema brasileiro, coexistindo com o divórcio, e forma 

que a referência à legislação ordinária foi excluída do texto da emenda 

constitucional com o objetivo expresso de abolir a separação judicial. 

Importante ressaltar, que a decretação do divórcio, por outro lado, não 

veda aos ex-cônjuges reconciliarem, casando-se novamente nas mesmas 

condições do casamento anterior. Não se justifica a manutenção da 

separação jurídica apenas em razão da reconciliação, diante da 

possibilidade de casarem-se novamente. Desta forma, em que pese os 

entendimentos contrários, no sentido da permanência da anacrônica 

separação judicial, aplicando-se a legislação infraconstitucional, entendo 

que tais razões não se sustentam diante da interpretação histórica e 

lógico-sistemática. Neste sentido, parafraseando Luiz Felipe Brasil Santos, 

desembargador do TJRS, temos que qualquer norma será formalmente 

constitucional pelo simples fato de ser inserida na Constituição Federal, 

mas nem todas serão materialmente constitucionais. Ressalta ainda o 

ilustre jurista, que muitas regras não precisariam constar na Constituição, 

sendo nela inserida por simples conveniência do legislador, tratando-se de 

leis travestidas de Constituição ou normas constitucionais meramente 

formais. Ressalta também, que é esse exatamente o caso do texto 

modificado pela EC nº 66/2010, o qual, em sua redação anterior, mantinha 

como condição para o divórcio a existência de prévia separação judicial, 

um dispositivo de segurança inserido para atender as correntes 

conservadoras. Conclui que a eliminação das referências aos requisitos 

para a obtenção do divórcio na EC nº 66/2010 não eliminou aquelas 

condicionantes previstas na legislação ordinária, que não deixaram de ser 

constitucional, vigorando até serem modificadas. (SANTOS, Luiz Felipe 

Brasil. Emenda do Divórcio: Cedo para Comemorar. Disponível em 

www.ibdfam.org.br.Acesso em 05.08.2010). A preclara Maria Berenice 

Dias assim se manifesta: “A nova regra entrou imediatamente em vigor, 

não carecendo de regulamentação. Afinal, o divórcio está regrado no 

Código Civil, e a Lei do Divórcio manda aplicar ao divórcio consensual o 

procedimento da separação por mútuo consentimento (art. 40, § 2º). 

Assim, nada mais é preciso para implementar a nova sistemática. Por isso 

é necessário alertar que a novidade atinge as ações em andamento. 

Todos os processos de separação perderam o objeto por impossibilidade 

jurídica do pedido (CPC 267, inc. VI). Não podem seguir tramitando 

demandas que buscam uma resposta não mais contemplada no 

ordenamento jurídico. (...) Como a pretensão do autor, ao propor a ação, 

era pôr um fim ao casamento, e a única forma disponível no sistema legal 

pretérito era a prévia separação judicial, no momento em que tal instituto 

deixa de existir, ao invés de extinguir o processo cabe/deve o juiz 

transformá-la em ação de divórcio.” E continua: A verdade é uma só: a 

única forma de dissolução do casamento é o divórcio, eis que o instituto 

da separação foi banido – e em boa hora – do sistema jurídico pátrio. 

Qualquer outra conclusão transformaria a alteração em letra morta. A 

nova ordem constitucional veio para atender ao anseio de todos e 

espancar definitivamente a culpa do âmbito do Direito das Famílias. Estava 

mais do que na hora de acabar com uma excrescência que só se manteve 

durante anos pela histórica resistência à adoção do divórcio. Mas, 

passados mais de 30 anos nada, absolutamente nada justifica manter uma 

dupla via para assegurar o direito à felicidade, que nem sempre está na 

manutenção coacta de um casamento já roto. (DIAS, Maria Berenice. EC 

66/10 – e agora? Disponível em http://www.mariaberenice.com.br. 

Acesso em 25.10.2010). Pelos entendimentos acima esposados, 

importante frisar ser desnecessária a comprovação do lapso temporal 

antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer causas para 

consubstanciar o divórcio. Diante do exposto, pela presença dos 

pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, converto a 

presente ação em Divórcio Consensual e HOMOLOGO o acordo firmado 

entre Tiago Onorio e Rosana Passeti para que produza os efeitos legais e 

de direito, declarando DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que 

mantinham e, por conseguinte, decretando-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal. Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b” do CPC. Transitada em julgado, expeça-se o mandado de 

averbação, junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo 

constar que a requerente voltará a usar o nome de solteira. Feitas as 

devidas anotações e comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 31 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000059-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo n.º: 1000059-20.2017.811.0025 Requerente: Rodrigo Antonio 

Leão Souto Requerido: Banco Bradesco S/A Vistos, etc. Cuida-se de 

pedido de tutela cautelar satisfativa/cominação de obrigação de fazer, 

aviado por Rodrigo Antonio Leão Souto em face do Banco Bradesco S/A, 

por meio do qual pretende ver a instituição financeira compelida a lhe 

entregar extratos integrais da movimentação financeira realizada entre os 

anos de 2011 a 2016 na conta bancária nº 204, agência 5571 (antiga 

conta 6, HSBC agência 0823, conta 00040-89), porque, segundo afirma, 

teria ao longo dos anos detectado a “cobrança absurda de juros 

capitalizados e não contratados, bem como a cobranças de tarifas, taxas 

e descontos ilegais”, sem especificar ao que se refeririam, em que tempo 

teriam sido cobrados e quais seriam esses lançamentos indevidos. 

Assinala que a exibição dos documentos é essencial para apurar por meio 

de perícia técnica esses dados e verificar que lançamentos teriam sido 

realizados de modo irregular pela instituição bancária. Reverbera que 

realizou pedido de apresentação da movimentação bancária no período 
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compreendido entre 16 de novembro de 2011 até a data 16 de novembro 

de 2016, mas recebeu somente alguns extratos incompletos e nenhuma 

cópia dos contratos dos serviços bancários cobrados, o que impediria a 

formação de um juízo de valor mais adequado sobre as possíveis 

abusividades cometidas. Assim, assinala que se valendo do permissivo 

previsto no art. 844 do CPC/73, busca a exibição cautelar dos documentos 

de movimentação bancária, para subsidiar futura demanda para ver 

declarada a abusividade/irregularidade contratual cometida pelo 

demandado. Citada, a instituição financeira defendeu-se alegando 

inadequação da via eleita, já que o CPC/2015 teria extinto todas medidas 

cautelares satisfativas, inclusive a de exibição de documentos, não 

havendo condições de procedibilidade do pedido nos moldes como 

formulado, arguindo, ademais, inexistir requerimento administrativo idôneo 

para justificar o pedido de exibição de documentos, porque generalista o 

pleito e sem observar formalidades do ato (indicação de endereço para 

recebimento da resposta, registro em cartório da autorização ao 

procurador peticionário). No mérito, aduz inexistir resistência ou recusa na 

entrega dos documentos, descabendo aventar-se em sucumbência na 

hipótese. Instadas a se manifestar sobre novas provas que quisessem 

produzir, as partes reiteraram suas posições, ou seja, de que a discussão 

se prendia no cabimento da exibição da prova documental ou não. É o 

relatório. FUNDAMENTO e DECIDO Diretamente ao ponto, porque se cuida 

de pedido de cominação de obrigação de fazer (juntada de documentos 

bancários referentes à relação jurídica mantida entre as partes), evidente 

que inexiste necessidade de produção de novas provas, senão o 

pronunciamento judicial acerca do cabimento da medida ou não. De saída, 

registre-se que a enunciação dogmática de que “o novo CPC extinguiu as 

cautelares satisfativas e preparatórias” de nada serve ao deslinde da 

controvérsia, porque não estamos mais no tempo das ações formulárias 

do Direito Romano, em que a nomenclatura, a escolha de um padrão 

(formulário) correto eram essenciais ao exercício do direito de peticionar. 

É cediço que inexistem em nosso ordenamento jurídico atual cautelares 

autônomas, ou mais precisamente, “ações de natureza cautelar”, porque a 

boa hora, decidiu o legislador pátrio em extinguir a miscelânea de 

procedimentos e ritos que pululavam da Codificação dos Ritos 

procedimentais, e transformou a cautelar naquilo que ela sempre foi, uma 

espécie de tutela jurisdicional e não um procedimento/uma medida 

processual especifica e independente. Desse modo, evidente que “ação 

cautelar de exibição de documentos” não mais existe e nem se justifica no 

sistema processual vigente, mas isso não significa que não possa a parte, 

como no caso em tela, pretender ver apresentados documentos, 

elementos de prova, retratos de realidade, que estejam de posse de 

terceiros, para subsidiar suas pretensões, como, aliás, vem salientando a 

jurisprudência mais atualizada: "INTERESSE DE AGIR Ação ajuizada para 

exibição de documentos Inadmissibilidade, uma vez que há procedimento 

específico para obtenção de documentos cujo conhecimento pode 

viabilizar solução extrajudicial ou ajuizamento de ação principal Inteligência 

dos incisos II e III do art. 381 do Cód. de Proc. Civil Sentença mantida - 

Apelação improvida. (...) Com efeito, além de o atual Cód. de Proc. Civil não 

prever nenhuma cautelar específica, exige-se para o ajuizamento de tutela 

cautelar antecedente a presença de "perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo" (art. 305 do Cód. de Proc. Civil), o que não se 

vislumbra na exibição de documento. Mais ainda, o Cód. de Proc. Civil 

disciplinou a exibição de documentos em dois institutos distintos: produção 

antecipada de provas (art. 381 e seguintes) e exibição incidental (art. 396 

e seguintes) cuja disciplina é análoga àquela do Cód. de Proc. Civil 

anterior. Já a primeira hipótese consiste em inovação do atual Cód. de 

Proc. Civil que, em seu art. 381, estabelece que a produção antecipada de 

provas é cabível quando, entre outros, "a prova a ser produzida seja 

suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de 

solução de conflito" e "o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou 

evitar o ajuizamento de ação" (inciso II e III). No caso, vê-se que a 

pretensão da apelante é ter o documento exibido "com a finalidade de 

verificar a regularidade da cobrança e de suas cláusulas" (fls. 02), o que 

se enquadra perfeitamente nesses incisos, uma vez que sua 

apresentação poderia viabilizar a solução do conflito extrajudicialmente, 

bem como "justificar ou evitar o ajuizamento de ação" (TJSP, Apelação n. 

1015173-85.2016.8.26.0196, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José 

Tarciso Beraldo, j. 7.11.2017). Vale dizer: como medida autônoma não é 

mesmo possível processar o pedido de exibição de documentos, mas 

como pretensão de obrigação de fazer, como produção antecipada de 

provas, é perfeitamente viável o seu manuseio, que, entretanto, necessita 

estar correlato com a pretensão futura ou concomitante que a parte 

intente manifestar. E, sendo assim, salta aos olhos que o pedido 

verbalizado na inicial é de todo oco, genérico, sem qualquer delimitação 

fática concreta. Baseia-se numa ‘possível cobrança abusiva de juros 

capitalizados’, como se cobrar juros compensatórios e de modo 

capitalizado fosse abusivo de per si, ou não tivesse permissão legal e 

aceitação uníssona na jurisprudência das Cortes Superiores. De se 

relembrar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 

segundo o qual: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (Súmula n. 381), e isso 

significa dizer que não se impõe, nem ao juízo nem às instituições 

financeiras, qualquer dever de garimpar abusividades ou produzir 

documentos para que os usuários do sistema financeiro as garimpem, sem 

qualquer delimitação fática que justifique o referido pleito. Diga-se de outro 

modo: afirmou o autor que solicitou extratos bancários de novembro de 

2011 a novembro de 2016 e, “alguns” teriam sido entregues, sem que se 

indicasse quais nem tampouco que “contratos de serviços” o autor 

pretendia ver entregues para sua informação. Frise-se: que informações, 

que documentos afinal, pretende o requerente acessar? Se há 

abusividades, elas dizem respeito a algum contrato, a alguma taxa, a 

algum indébito realizado, e ao menos isso cabia ao consumidor, titular da 

conta corrente, indicar. Calha recordar, que desde a vigência do CPC 

anterior, que previa a medida cautelar de exibição de documentos, já 

anunciava-se na jurisprudência que inexistia interesse de agir sem que 

houvesse requerimento administrativo idôneo que demonstrasse a injusta 

demora ou recusa da instituição financeira em fornecer o documento 

reclamado pelo usuário, verbis: “a propositura de ação cautelar de 

exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) 

é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, 

bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (STJ, 

Julgamento de recurso representativo de controvérsia, REsp. 

1.349.453/MS) Ora, o autor afirmou que pediu extratos de movimentação 

bancária, de 2011 a 2016, relativos a conta corrente de outra instituição 

financeira (que teve suas atividades incorporadas pela ré) e admitiu que 

recebeu alguns extratos, sem identificar quais, sem apontar quais 

estavam faltantes e sem explicitar porque ampliou o pedido, e agora 

pretendia a apresentação de ‘contratos de serviços’, os quais também não 

pormenorizou, não individuou, tratando sempre de modo generalista as 

suas requisições, o que não se presta a demonstrar desídia, ou demora 

da instituição bancária em atender ao reclamo. Desse modo, conheço do 

pedido de exibição de documentos, mas à míngua de demonstração de 

real interesse/utilidade na concessão do provimento jurisdicional 

requestado, indefiro-o, Julgando Extinto o Pedido, sem apreciação de seu 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Ante ao princípio da 

causalidade, custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados 

em R$ 500,00 ante ao valor simbólico dado à causa, devidos ao patrono 

do réu. Transitada em julgado, arquive-se, expedindo-se certidão para 

execução das custas, se impagas. Às providências. Juína (MT), 04 de 

setembro de 2.018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MARTINS LAZARINI (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 9/11/2018 às 9hs no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA (REQUERENTE)

CLEBER JAIR AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SERVA CAFE CARVALHAES (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

BELGO BEKAERT NORDESTE S/A (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000064-42.2017.8.11.0025 

Requerente: Brasil Distribuidora Indústria e Comércio de Produtos 

Alimentícios Ltda. Requerida: Belgo Bekaert Arames Ltda. Vistos, Trata-se 

de ação indenizatória, por danos morais e materiais que teriam sido 

perpetrados à autora em decorrência de omissão da requerida quanto ao 

cumprimento de obrigações tributárias incidentes sobre o transporte de 

mercadoria alienada por encomenda de uma das filiais da demandante. 

Salienta a autora que a filial de Guajará-mirim/RO adquiriu carregamento de 

metais, ferros e derivados da requerida, e quando o caminhão transitava 

entre o Estado de MT e seu destino, foi parado na barreira fiscal e autuado 

porque não estava de posse do comprovante de quitação/baixa da Guia 

de Trânsito de Mercadoria (GTM) exigido pelo Fisco do Estado de MT. 

Aduz que por força desse episódio foi lavrada a notificação de 

lançamento fiscal n. 67209/693/7/2011, para cobrança de ICMS no valor 

de R$ 61.732,01 (sessenta e um mil e setecentos e trinta e dois reais e um 

centavo) e a notificação de lançamento fiscal n. 67249/693/7/2011 para 

cobrança de multa por infração tributária acessória, no valor de R$ 

81.678,49 (oitenta e um mil e seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e 

nove centavos), ambas em razão da GTM-UOF n. 114877UOF-2, tendo 

esta como mês de referência dezembro de 2006, relativas aos produtos 

adquiridos pela filial rondoniense e correspondente à Nota Fiscal n. 

000102231. Assinala que por força dessa situação perdeu benefícios 

fiscais estaduais e teve que efetivar o pagamento da multa cobrada para 

que pudesse não ter sua inscrição estadual suspensa, dispendendo o 

montante de R$24.159,99 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), valor que entende ser representativo 

do dano material perquirido, além de deduzir estar evidenciada a lesão à 

honra objetiva da pessoa jurídica, justificando a condenação em danos 

morais. Regularmente citada, a ré apresentou contestação com 

documentos, alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, porque a 

relação comercial com a autora, apesar de lavrada sob a cláusula C.I.F. 

(cost, insurance and freight), não lhe obrigava com deveres que 

extapolassem as despesas de seguro e fretamento do produto 

transportado, salientando que segundo o Decreto Estadual n. 1.562/2003 e 

seus adendos, a responsabilidade pela baixa da GTM era exclusiva do 

transportador ou do dono da mercadoria, inexistindo qualquer dever do 

comerciante/fabricante de se responsabilizar por tais obrigações, 

acessórias ao frete. Indica a transportadora da mercadoria como 

responsável e, no mérito, conclui que não atuou de modo ilícito, 

salientando, ademais, que inexistiriam nos autos provas dos danos 

materiais reclamados, bem como apontando estar prescrita a pretensão, já 

que relativa a fato gerador ocorrido em 2006 e cujo lançamento se deu no 

ano de 2011. Manifestação da autora sobre a contestação, refutando o 

argumento defensivo e reclamando a responsabilização da fabricante 

industrial dos produtos pela autuação fiscal sofrida. É o que havia a 

relatar. FUNDAMENTO e DECIDO Resumidos os fatos processuais, e não 

havendo necessidade de dilação probatória porque a discussão envolve 

matéria que é, primordialmente, de direito, dispensa-se dilação probatória e 

justifica-se a aplicação da norma inserta no art. 355, I, do NCPC. Pois bem. 

A questão posta à baila, embora de aparente complexidade, revela-se de 

singela compreensão quando se tem a compreensão do todo que envolve 

a discussão suscitada. A autora adquiriu os produtos discriminados nas 

duas notas fiscais acostadas aos autos, os quais, segundo os aludidos 

documentos não estavam sujeitos à incidência do tributo na saída da 

mercadoria, e que, ao transitar por este Estado da Federação, em direção 

ao seu destino (Rondônia), porque inexistia prova da baixa no Posto Fiscal 

da Guia de Trânsito de Mercadoria (GTM), foi tributado pelo Fisco Estadual 

com base em Decreto normativo, que diz, em síntese, que: Art. 4º Na falta 

de comprovação da saída do território do Estado de mercadoria que nele 

tenha adentrado com documentação fiscal indicando destinatário 

localizado em outra unidade da Federação ou no exterior, demonstrado 

mediante a emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM sem a 

respectiva baixa, considerar-se-á ocorrida a sua comercialização no 

território mato-grossense. r duas testemunhas (art. 784, III, NCPC). Noutros 

dizeres, a legislação tributária estadual – de duvidosíssima 

constitucionalidade – criou fato gerador presumido de incidência tributária 

do ICMS, qual seja, a circulação pelo território estadual, de mercadoria 

destinada a outro Estado da Federação, deveria vir acompanhada de 

baixa da GTM, pena de se presumir que a operação realizou-se aqui e não 

no Estado de origem ou de destino. Repita-se: a constitucionalidade de 

norma desse jaez é bastante questionável, afinal cria hipótese de 

incidência tributária não prevista no arquétipo constitucional definido, no 

caso dos Estados-membros, no art. 155 da CR/88, e tributa a origem do 

produto (ou seu destino) o que malfere a regra do art. 150, V, da mesma 

Carta Magna. Entretanto, não é disso que se está discutindo no caso em 

riste e sim acerca da obrigatoriedade, ou seja, sobre quem recairia o 

dever de emitir a tal GTM, carimba-la no primeiro Posto Fiscal estadual, e 

‘dar baixa’ no documento, antes da saída do território estadual. De acordo 

com o tal Decreto n. 1.562/03, a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, é 

documento eletrônico que “deve ser preenchido no momento da entrada 

no território mato-grossense, de mercadorias com destino a outras 

unidades da Federação ou ao exterior” (art. 2º), que em seu § 1º 

estabelece a quem compete o dever de preencher a tal guia, apontando 

que será “o Agente do Fisco em atividade na repartição fiscal mais 

próxima do local de entrada do veículo transportador no território 

mato-grossense, deverá preencher a Guia de Trânsito de Mercadorias – 

GTM, apondo seu carimbo identificador padronizado e personalizado e o 

seu visto e colhendo a assinatura do condutor do veículo ou do 

proprietário das mercadorias transportadas”. Somente por isso, já se pode 

concluir que, independente da modalidade de contratação do frete entre 

fabricante e adquirente, não era nem possível, quanto menos plausível, 

exigir da fabricante o preenchimento, recolhimento de taxa, aposição de 

carimbo ou mesmo a baixa da tal guia, que somente poderia ser 

preenchida e carimbada quando da passagem da mercadoria pelo Estado 

tributante. A regra se torna mais clarividente: Art. 2º ... (...) § 2º A Guia de 

Trânsito de Mercadorias – GTM, de que trata o caput, será emitida em 3 

(três) vias, com a seguinte destinação: I – 1ª via: será entregue ao 

condutor do veículo e servirá como comprovante de regularidade no 

trânsito do mesmo, dentro do território mato-grossense, bem como nos 

momentos posteriores, quando solicitado; II – 2ª via: acompanhará o 

trânsito da mercadoria entre o Posto Fiscal emitente e o Posto Fiscal mais 

próximo do local da saída do território mato-grossense, sendo por este 

retida e encaminhada à Superintendência Adjunta de Fiscalização – 

SAFIS. III – 3ª via: será encaminhada pelo Posto Fiscal de Entrada à 

Superintendência Adjunta de Fiscalização – SAFIS; § 3º As 1ª e 2ª vias da 

Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM acompanharão o trânsito das 

mercadorias no território mato-grossense, devendo ser apresentadas pelo 

condutor do veículo transportador ou proprietário das mercadorias, em 

todos os Postos Fiscais existentes no itinerário entre o Posto Fiscal 

emitente e o do local de saída das mercadorias do território do Estado, 

para que o Agente do Fisco em atividade no momento da passagem do 

veículo providencie: I – a aposição, no verso da GTM, do seu carimbo 

identificador padronizado e personalizado, e do seu visto; II – o registro na 

GTM, da data e da hora da passagem do veículo pelo Posto Fiscal. O que 

salta aos olhos é que no embarque da mercadoria, no Estado de MG, e 

sua entrega ao transportador, não era exigível qualquer obrigação, 

pecuniária ou documental, da empresa demandada, que inclusive apontou 

quem seria o responsável pelo transporte, mas preferiu a autora ignorar 

essa informação e insistir na tese de responsabilização da fabricante. Dito 

isso, é de se recordar que as regulações do mercado internacional 

(Inconterms) não tem condão de criar ou dispensar obrigação tributária, 

servindo para padronização das modalidades de fretamento de 

mercadorias, ou melhor, de divisão dos riscos de embarque de produtos. 

Assim, os termos FOB (Free on Board) e CIF (Cost, Insurance and 

Freight), entre outros, são utilizados internacionalmente para distinguir os 

termos da condição de venda (INCOTERMS), e se diferenciam na extensão 

da responsabilidade do vendedor, que na primeira hipótese, se esgota 

com a liberação e embarque da mercadoria, e na segunda, porque o 

vendedor inclui no preço da mercadoria vendida as despesas com seguro 

e frete até o local de destino, cabe a ele a obrigação de entregar a 

mercadoria ao comprador, no local em que este tem seu estabelecimento, 

ou local que indicar, correndo por sua conta as despesas com frete e 

seguro. Acontece que, no caso presente, a despesa não é de frete e sim 

uma obrigação acessória a ele, criada pelo Estado de MT, para minimizar 

sua condição de Estado periférico na industrialização, mas que nada tem a 

ver com custo de fretamento, não lhe cabendo assumir despesas ou 

obrigações que fossem futuras e impostas ao transportador ou ao 

proprietário da mercadoria, e não a quem a vendeu. Portanto, limitando-se 

o pedido aos supostos danos causados pelo fabricante e não pelo 

transportador da mercadoria, resta evidenciada a erronia no 

direcionamento da pretensão, que, ademais, acha-se mesmo 

aparentemente fulminada pela prescrição, como se discorre adiante. A 
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autuação fiscal foi lavrada e notificada à autora em junho de 2011, e ela, 

ao reverso da pretensão judicializada, aquiesceu à imposição tributária, 

realizou parcelamento do tributo cobrado, e pagou desde dezembro de 

2011 até pagou 20 prestações, até julho de 2013 e, depois, em 2016, 

reparcelou o débito e também pagou algumas parcelas, somente se 

revoltando contra a imposição, quando o débito já havia se alterado 

totalmente daquela notificação de lançamento inicial, e mesmo assim, 

porque o programa de parcelamento estadual foi declarado 

inconstitucional pelo STF. Vale dizer: da data da notificação até o 

ajuizamento da ação indenizatória foram-se mais de 6 anos, e não se 

sustenta o argumento da autora de que somente em 2016 é que teria sido 

definitivamente notificada a pagar o débito, porque ela mesma demonstrou 

que o parcelamento vigia desde dezembro de 2011. Desse modo, 

estabelecendo o Código Civil, em seu art. 206, § 3º, V, que a pretensão de 

reparação civil prescreve em 3 anos, e sendo a autora sabedora da 

imposição da obrigação tributária desde 2011, se ajuizou a ação somente 

em janeiro de 2017, ela claramente estava carcomida pelo decurso do 

tempo, o que, também por essa razão, demonstra o quão descabido é o 

pedido em tela. Sendo assim, havendo manifesta ilegitimidade da ré em 

responder pelos supostos danos causados e estando fulminada a 

pretensão indenizatória, se redirecionada a lide contra terceiro, JULGO 

EXTINTA a pretensão judicializada, sem apreciação de mérito, nos termos 

do art. 485, VI, do NCPC, declarando a ilegitimidade passiva da requerida 

para responder pelo pedido de ressarcimento formulado pela autora. 

Custas pela requerente, e honorários sucumbenciais, ao montante de 10% 

do proveito econômico buscado com a causa, em favor do advogado da 

ré. Transitada em julgado, não havendo cobrança em tempo da verba 

sucumbencial, arquive-se, certificando-se quanto à eventual saldo 

devedor das custas judiciais e, havendo, emissão da certidão 

correspondente, para protesto e execução. Às providências. Juína (MT), 

04 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000610-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA OLIVEIRA MULLER (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 9/11/2018 às 09:30 no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001042-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. F. D. S. (ADVOGADO(A))

R. C. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

R. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Autos n°: 1001042-19.2017.8.11.0025 Autor: Rosemeire 

Cristiane Ribeiro dos Santos Requerido: Robervaldo Soares dos Santos V I 

S T O S, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial e 

DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e realização 

de audiência de mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC). Ciência ao 

Parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000613-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CRISTINA DA CRUZ MARTINS (RÉU)

 

Certifico que no momento de expedir a Carta de Citação para a parte do 

pólo passivo constatei que ela foi cadastrada no sistema com nome e 

qualificação diversa da contida na petição inicial. Intimar o advogado da 

parte autora para manifestar acerca desta certidão, no prazo de 5(cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000615-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA CARINA MACHADO NUNES (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 9/11/2018 às 15:30 no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001409-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (RÉU)

ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001409-43.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA RÉU: 

ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARAES VISTOS. Acolho a emenda formulada pelo autor por meio da 

petição de ID. 11422666. Promovam-se as anotações necessárias para 

retificar o polo passivo registrando a inventariante, Selma Pinto de Arruda 

Guimarães, como representante do espólio de Gilson Ferreira Guimarães. 

Após, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente feito 

ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, 

para designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer 

nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. Juína/MT, 31 de agosto 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000428-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

IVAN ALVES DE FREITAS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Número Único: 1000428-14.2017.8.11.0025 

Autor: Ministério Público Estadual Réu: Ivan Alves de Freitas VISTOS, 

Trata-se de ação civil por danos ao meio ambiente, verbalizada pelo 

Parquet sob a alegação de que a fiscalização ambiental federal (IBAMA) 

identificou pelo processamento de imagens colhidas mediante satélite 

(georreferenciamento) áreas em evidente estado de degradação natural 

localizadas na chamada Gleba Nova União, pertencente ao Distrito de 

Filadélfia, neste Município, e que se trata de ocupação rural de longa data, 

ainda em processo de regularização do assentamento. De acordo com os 

técnicos da fiscalização uma das áreas apontadas como degradadas, 

num perímetro de 3,77 hectares, pertenceria, por posse ou outro título 

jurídico cabível, ao demandado, apontado pelos entrevistados na região 

como o responsável/possuidor da área desflorestada. Ajuizada a ação e 

recebida a inicial, o réu foi citado e apresentou contestação, afirmando, 

em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, uma vez 

que não teriam nem os agentes do IBAMA, nem tampouco o MPE/MT 

cuidado de provar que era ele quem estava na região degradada e não 

qualquer outro terceiro. Suscitada questão prefacial, disciplina o art. 357 

do NCPC, que deve o juízo como mecanismo de participação colaborativa 

na formação da verdade processual, proceder ao saneamento das 

questões pendentes e organizar o procedimento, a fim de direcioná-lo ao 

seu desiderato. Enfrentando, então, de forma direta a questão prelibatória, 

é mais uma vez fácil perceber que confunde o demandado o conceito de 

condição da ação com o de mérito da demanda, asseverando-se ilegítima 

a parte porque não teria o autor demonstrado sua responsabilidade ou sua 

ligação ao evento fático que ampara a pretensão vestibular. Ora, se o réu 

desmatou ou não os 3,77 hectares na Gleba Nova União, na área 

identificada como sua, é bem óbvio que isso nada tem a ver com o direito 

de ação do Parquet de ver ressarcido o meio ambiente degradado, já que, 

não se confundem bem da vida tutelado por uma ação com a própria ação. 

A lição é antiga e permanece desconhecida: a a análise das condições da 

ação, vale dizer, do interesse de agir e da legitimidade ad causam, se faz 

“in status assertionis”, isto é, segundo as alegações do autor e não de 

acordo com as provas que vierem a ser produzidas após a angularização 

da relação processual. Frise-se: se o pedido é procedente ou não; se a 

parte demandada deve ou não ser chamada a responder pelos fatos 

ilícitos apontados na inicial, não se tratam de matérias que se analisam no 

início da formação da relação processual e sim após angularizada a lide e 

instruído o feito, como leciona a doutrina clássica: “O exame das 

condições da ação deve ser feito ‘com abstração das possibilidades que, 

no juízo de mérito, vão deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou 

a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a res in iudicium 

deducta’; vale dizer, o órgão julgador, ao apreciá-las, “considera tal 

relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou.” 

(WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. 2ª ed. 2ª Tiragem. 

Campinas: Bookseller. 2000, p. 111). Desse modo, rejeito a preliminar 

brandida na exordial, e como a discussão repousa não sobre o 

desmatamento e sim sobre a sua autoria, faculto aos litigantes a indicação 

das provas que ainda pretendem produzir em juízo, especificando-as 

detalhadamente, em 5 dias, prazo sucessivo, sob pena de indeferimento e 

julgamento direto da lide. Esgotado o prazo acima assinalado, conclusos. 

Às providências. Juína (MT), 6 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000429-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

LEVINO APARECIDO CARDOSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000429-96.2017.8.11.0025 Autor: Ministério 

Público Estadual Réu: Levino Aparecido Cardoso VISTOS, Trata-se de 

ação civil por danos ao meio ambiente, verbalizada pelo Ministério Público 

do Estado de MT, baseada em procedimento administrativo instaurado 

naquele órgão a partir de informações colhidas junto aos agentes de 

fiscalização ambiental federal (IBAMA) atuantes na região, os quais teriam 

colhido imagens de satélite (geoprocessamento) nas quais apontava-se 

grande incidência de degradação ambiental nos assentamentos 

decorrentes de invasões rurais ocorridas nas glebas Nova União e Ouro, 

localizadas no Distrito de Filadélfia, zona rural deste Município. De 

conformidade com o Parquet o relatório técnico emitido pelos técnicos do 

IBAMA (nº MT00812), identificou na área apontada pelos moradores da 

região como sendo de uso e posse do demandado, a destruição de 53,28 

hectares de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão 

competente, e mesmo tendo ele negado a autoria do fato, cuja área 

desmatada encontra-se em imóvel rural de sua Em resposta ao Auto de 

Infração n. 9052459 e o Termo de Embargo n. 656179, afirmou o 

requerido, laconicamente, não ser o responsável pela destruição da 

floresta, porque seria morador da cidade de Juína, não possuindo 

qualquer responsabilidade com o dano ambiental detectado, arguindo ser 

ilegítimo a figurar no polo passivo da contenda. Suscitada questão 

prefacial, disciplina o art. 357 do NCPC, que deve o juízo como mecanismo 

de participação colaborativa na formação da verdade processual, 

proceder ao saneamento das questões pendentes e organizar o 

procedimento, a fim de direcioná-lo ao seu desiderato. Enfrentando, então, 

de forma direta a questão prelibatória, é mais uma vez fácil perceber que 

confunde o demandado o conceito de condição da ação com o de mérito 

da demanda, asseverando-se ilegítima a parte porque não teria o autor 

demonstrado sua responsabilidade ou sua ligação ao evento fático que 

ampara a pretensão vestibular. Ora, se o réu desmatou ou não os 53,28 

hectares de floresta nativa na Gleba do Ouro, se ele é ou não possuidor, 

proprietário ou titular do domínio útil na área degradada não se cuida de 

matéria afeta à condição da ação conhecida como legitimidade ad causam, 

porque nessa fase do procedimento o que se analisa é o cabimento da 

pretensão ministerial, no caso, de ver ressarcido/recomposto o meio 

ambiente degradado, já que, não se confundem o bem da vida tutelado 

com o direito de ação em si. Vale dizer: se foi o requerido que desmatou 

ou se foi outrem; se ele tem relação com a coisa desmatada ou se ela é de 

terceiros ou de ninguém, isso não é questão preliminar e sim matéria afeta 

diretamente à procedência ou improcedência da ação e, por conseguinte, 

não deve ser tratada como prefacial. A rigor, a parte é ou não legítima 

segundo aquilo que se narra na inicial e não após a formação da lide e a 

instrução probatória, como, aliás, leciona a doutrina clássica há muitos 

anos: “O exame das condições da ação deve ser feito ‘com abstração das 

possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se o julgador: a de 

proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que 

constitui a res in iudicium deducta’; vale dizer, o órgão julgador, ao 

apreciá-las, “considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à 

vista do que se afirmou.” (WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo 

Civil. 2ª ed. 2ª Tiragem. Campinas: Bookseller. 2000, p. 111). Desse modo, 

rejeito a preliminar brandida na exordial, e como a discussão repousa não 

sobre o desmatamento em si, mas sim sobre a sua autoria, faculto aos 

litigantes a indicação das provas que ainda pretendem produzir em juízo, 

especificando-as detalhadamente, em 5 dias, prazo sucessivo, sob pena 

de indeferimento e julgamento direto da lide. Esgotado o prazo acima 

assinalado, conclusos. Às providências. Juína (MT), 10 de setembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000617-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE APARECIDA MERGEN (RÉU)

 

Certifico que, por ocasião da expedição da Carta de Citação para a parte 

requerida, constatei que há divergência entre a parte requerida 

cadastrada no sistema e a mencionada na petição inicial. Intimar o 

advogado da parte autora para manifestar em 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000699-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos nº: 1000699-23.2017.8.11.0025 Embargante: Fernando 

Augusto Junqueira Filho Embargada: Valtra Administradora de Consórcios 

Ltda. Vistos, Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial 

verbalizado incidentalmente à ação executiva stricto sensu em que 

pretende a empresa credora ver o devedor/embargante compelido a pagar 

cotas de consórcio de bem móvel que teriam sido inadimplidas por ele, 

mesmo após a contemplação e a entrega do bem ao consorciado. Afirma o 

embargante que a pretensão executiva padece de vícios de forma que a 

inquinam de validade, porque apesar de confirmar ter adquirido uma cota 

de consórcio do contrato de nº 55055, aderindo ao grupo nº 5009, 

assinala que a notificação extrajudicial para sua constituição em mora 

seria nula, a uma porque encaminhada a endereço errado diverso dos 

contratos assinados e que não seria do devedor, e a duas porque a 

notificação judicial ajuizada para constituição em mora seria fruto dessa 

errônea indicação do paradeiro do devedor, citado da ação de jurisdição 

voluntária por edital, o que não se prestaria à constituição real da mora, 

essencial em contratos dessa natureza. Afirma, ainda, que além de não 

regularmente constituída a mora, o débito estaria prescrito, porque a 

aquisição da cota consorcial se deu no ano de 2009 e a suposta 

inadimplência ocorrido em março de 2011, razão porque, tendo a ação 

sido ajuizada somente em outubro de 2016, evidencia-se o decurso do 

prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º do CC/2002 para a cobrança 

de dívidas. Finalmente, argumenta que a execução foi proposta 

desacompanhada de planilha demonstrativa dos cálculos de evolução da 

dívida cobrada, salientando, ademais, que apesar de estar exigindo a 

importância de R$ 84.434,48 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e 

quatro reais e quarenta e oito centavos), a credora/embargada teria 

proposto notificação judicial em março de 2011, cobrando o montante de 

R$ 12.421,21 (doze mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e um 

centavos), razão porque, aplicando o valor da taxa de administração do 

consorcio, corrigido, ter-se-ia uma dívida de R$ 35.146,74 (trinta e cinco 

mil, cento e quarente e seis reais e setenta e quatro centavos), 

evidenciando o excesso de execução, na medida em que, segundo afirma, 

por se tratar de relação de consumo as cláusulas devem ser interpretadas 

de modo mais favorável ao consumidor, devendo somente incidir a taxa de 

14% de administração e mais nenhum encargo. Rejeitado o pedido de 

gratuidade judiciaria, recolhidas as custas, foi negado o efeito suspensivo 

à ação incidental, e determinado seu processamento, havendo 

impugnação da embargada sobre os termos da inicial, afirmando ser 

descabida a gratuidade perseguida pelo demandante, assim como 

refutando a tese de nulidade da constituição em mora; no mérito, assinala 

que não há que se falar em prescrição da execução, assim como inexistir 

excesso de cálculos na hipótese. Resenhados os fatos processuais, e 

existindo questões prelibatórias que influenciam na discussão da matéria 

de fundo, passo ao saneamento do feito, dirimindo as preliminares e 

encaminhando o feito para sua fase instrutória, ex vi do que preconiza o 

art. 357 do novo Código de Ritos. De plano, porque se cuida de matéria 

que é prejudicial a todas as outras, é preciso enfrentar a questão da 

alegada irregularidade na constituição do devedor em mora, e seus efeitos 

sobre a pretensão executória verbalizada. Há, primeiramente, de se 

reconhecer que a notificação judicial levada a efeito pela exequente 

realmente foi toda descabida, encaminhada em endereços absolutamente 

diversos daqueles apontados no contrato de participação/adesão ao 

grupo consorcial, e sem uma justificativa plausível que fosse para a 

remessa a endereço de uma empresa da qual o devedor é sócio e não 

para o local indicado como seu domicílio ou mesmo do bem consorciado, 

visto que a adesão se deu em Juína e não na Capital do Estado. 

Entretanto, e esse é ponto que importa, a constituição em mora do devedor 

nos contratos firmados com garantia de alienação fiduciária tem finalidade 

bastante específica e determinada: destina-se a possibilitar, antes da 

retomada do bem pelo credor fiduciário, que o devedor purgue a mora e 

evite a busca e apreensão do bem. Vale dizer: a mora, porque se cuida de 

obrigação com vencimento determinado se verifica ex re, isto é, nos 

moldes do art. 397 do CC/2002, e o que se busca com a constituição direta 

do devedor em mora é garantir um meio de evitar a resolução do contrato 

pela inadimplência, não havendo, nisso, interferência alguma na natureza 

jurídica do título que aparelha a pretensão creditícia. Aliás, o próprio 

Decreto-Lei n. 911/69 prevê que nos contratos garantidos fiduciariamente, 

poderá o credor optar pela excussão da garantia (via busca e apreensão 

da coisa fiduciada) ou pela execução da obrigação de crédito, desde que 

tenha título suficiente a tanto, o que demonstra de modo indelével a 

distinção entre a retomada do bem fiduciado e a execução do contrato que 

é garantido por essa alienação em fidúcia. Sobre o tema: APELAÇÃO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO. REMESSA AO ENDEREÇO DO CONTRATO, 

DEVOLUÇÃO: MUDANÇA. CONTRATANTES. DADOS CADASTRAIS, 

DEVER DE MANTER ATUALIZADOS. DESCUMPRIMENTO. MORA EX RE. 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. “1. Nos contratos de 

financiamento garantidos por alienação fiduciária, a mora se constitui pelo 

simples inadimplemento (mora ex re), independentemente de notificação, 

exigida apenas como formalidade prévia ao ajuizamento DA ação de 

busca e apreensão (art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969). 2. A boa-fé 

objetiva impõe aos contratantes "o dever de zelar pelo cumprimento 

satisfatório dos interesses da outra parte", sendo "inevitável concluir que, 

até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por 

alienação fiduciária, é dever do devedor (...) manter seu endereço 

atualizado, constituindo o domicílio informação relevante" (STJ, REsp 

1.592.422). 3. Constatada nos autos a alteração de endereço da 

devedora, e não se tendo notícia da comunicação de tal fato ao credor, 

basta para a constituição em mora a remessa da notificação de débito ao 

endereço constante do contrato. 4. Recurso provido para cassar a 

sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para 

regular processamento. (TJAC, Segunda Câmara Cível, Apelação nº 

0714056-34.2016.8.01.0001,Relatora Desª. Regina Ferrari, j. 29.09.2017, 

acórdão n.º 4.788, unânime)" (TJ-AC - APL: 07084092420178010001 AC 

0708409-24.2017.8.01.0001, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de 

Julgamento: 07/11/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

28/12/2017). Portanto, afasto a preliminar de ausência de constituição 

regular do devedor em mora como questão essencial ao processamento 

da execução do título que aparelha a pretensão executória e que não foi 

atacado em seus requisitos formais (liquidez, certeza e exigibilidade). 

Passo seguinte, afirmou o embargante que o título estaria prescrito, 

porque da data da inadimplência (março de 2011) até o ajuizamento da 

ação executória (outubro de 2016), decorreu bem mais que o quinquênio a 

que alude o art. 206, § 5º do CC/2002 e, por conseguinte, fulminado o 

direito sobre o qual se funda a pretensão em exame. De saída é preciso 

reiterar que a tal notificação judicial levada a efeito pela exequente é de 

todo imprestável para constituição do devedor em mora ou mesmo como 

modo de interrupção da prescrição, porque se cuida de um nada jurídico, a 

uma porque ajuizada a pretensão notificatória sem qualquer explicação do 

motivo de tal proceder, já que inexistente provas de que a credora havia 

tentado realizar a constituição do consorciado por outros moldes; e a 

duas, e principalmente, porque a citação editalícia claramente se baseou 

numa premissa falsa, já que as únicas tentativas de loalização do 

paradeiro do devedor foram direcionadas a endereços absolutamente 

estranhos aos apontados no contrato exequendo, tanto que ao ajuizar a 

ação executória, a embargada tratou de indicar o endereço contratual 

(Rua Janete Clair, 108, Módulo II, Juína/MT) e a citação se perfectibilizou, o 

que revela que o procedimento notificatório não tem condão de produzir 

efeito algum quanto à marcha prescritiva. Entretanto, noutro caminhar, 

verifica-se que a discussão central desse tema repousa na questão do 

momento em que o lapso prescricional foi disparado, isto é, se no instante 

seguinte ao do inadimplemento contratual ou se somente após o 

encerramento do grupo consorcial, ou, ainda, no final das parcelas 

contratualizadas e antecipadas/amortizadas pelo devedor durante o curso 

do pacto. É cediço que a jurisprudência da Corte Superior foi pacificada 

quanto ao tema da prescrição de contratos de trato sucessivo que 

possuem cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, 

aduzindo que essa prerrogativa do credor de considerar vencida a 

avença não deve ser usada em favor do inadimplente, entendendo-se que 

a execução/cobrança pode ser antecipada, mas a contagem do lapso 

prescricional não o será, verbis: “Mesmo diante do vencimento antecipado 

da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, in 

casu, o dia do vencimento da última parcela. «Esta Corte pacificou 

entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado 

da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no 
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caso, o dia do vencimento da última parcela” (STJ, REsp. 1292757/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma). Desse modo firmado o 

contrato em maio de 2009, com duração de 114 meses, seu término se 

dará somente em outubro de 2018 e mesmo que na aquisição das cotas 

tenham sido amortizadas 62 prestações (de trás para frente, ou seja, do 

fim ao início), restaram 52 prestações a quitar, e isso significa dizer que o 

pacto se estendeu, no mínimo, até setembro de 2013, aliás, que se 

encerrariam as prestações em agosto de 2013, porque as seguintes 

estavam amortizadas e essa conclusão já é mais que suficiente para 

concluir que a alegação de prescrição não se sustenta e nem merece 

guarida, devendo ser rejeitada. Por fim, avançando sobre a questão de 

fundo, salta aos olhos que a alegação de excesso de execução não 

possui correspondência com qualquer prova elencada nos embargos, com 

qualquer demonstração aritmética ou mesmo com alguma tese, 

matematicamente representável, que pudesse indicar um contexto que 

justificasse a argumentação expedida. E, sendo assim, à luz do comando 

que emana do art. 917, parágrafo 3º, do NCPC, ao alegar excesso de 

execução como fundamento dos embargos, constitui-se em ônus 

processual do embargante a indicação do valor que entende correto, 

assim como a apresentação da memória de cálculo que indique de que 

modo chegou a esse resultado. Vale dizer: afirmar que a dívida 

originalmente cobrada correspondia a R$ 12.421,21 (doze mil, 

quatrocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), em março de 2011 

e, portanto, aplicando-se a taxa de administração do consorcio 

alcançaria-se uma dívida de R$ 35.146,74, é o mesmo que nada dizer, 

afinal, não cuidou o devedor de nem sequer apontar qual o valor do bem 

consorciado, a quantidade de parcelas pagas e aquelas inadimplidas, o 

momento da inadimplência, e o montante quitado, demonstrando, às 

escâncaras, que a alegação de excesso de execução não era nada além 

de procrastinação. O certo é que ausente memória discriminada de 

cálculos preclusa está a oportunidade para rediscussão desse tema e, 

nos moldes da legislação vigente, impossível a análise da questão dessa 

matéria, ex vi da lição doutrinária: “Quando o executado alegar que o 

exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à 

resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos (Art. 739-A, 

§5°, CPC). O art. 739-A, §5°, CPC, é uma das disposições gerais relativas 

aos embargos do executado. Aplica-se obviamente aos embargos à 

execução contra a Fazenda Pública. Mais do que simplesmente alegar que 

o valor executado está errado e afirmar aquele que entende correto, 

deverá o executado apresentar a respectiva memória de cálculo, 

realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente. Não 

basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação 

meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela 

prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 

739-A, §5°, CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de 

fundamento, bem como a utilização dos embargos à execução como meio 

de simples protelação do pagamento da quantia devida” (Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil comentado artigo por 

artigo. São Paulo: RT, 2010, p. 714). Isto posto, deixo de analisar a 

alegação de excesso de execução formulada pelo embargante, nos 

termos do inciso II, parágrafo 4º, do artigo 917, do NCPC e como se tratava 

da única questão de fundo a ser enfrentada na hipótese, afastadas as 

teses de inexequibilidade do título e de prescrição da dívida, nos termos do 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, 

mantendo incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva, em todos os seus efeitos. Condeno o embargante ao 

pagamento de custas e honorários de sucumbência, no percentual de 

10% sobre o valor da execução, destacando-se que tal valor deverá ser 

acrescido ao débito principal, para todos os efeitos legais, nos termos do 

§13, do artigo 85, do NCPC. Transitada em julgado essa decisão, 

expeça-se a certidão respectiva e intime-se o credor/exequente a dar 

impulso à lide, pena de suspensão da execução ou extinção por desídia. 

Publique-se no DJE nos termos da Resolução nº Resolução 234/2016-CNJ 

e da Portaria n. 161/2017-PRES – TJ/MT. Às providências. Juína (MT), 11 

de setembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000750-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO CONTI FILHO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1000750-34.2017.8.11.0025 Requerente: 

Indústria e Comércio de Bebidas MDM Ltda. Requerida: Atualy Comércio e 

Representações Ltda. - EPP Vistos e examinados, Trata-se de ação 

monitória voltada à obtenção de mandado injuntivo cuja finalidade é 

aparelhar pretensão executória intentada por Indústria e Comércio de 

Bebidas MDM Ltda. em face de Atualy Comércio e Representações Ltda. – 

EPP, porque, de acordo com a autora, seria ela credora da importância 

atualizada de R$ 161.728,11 (cento e sessenta e um mil setecentos e vinte 

e oito reais e onze centavos), decorrente de relação comercial mantida 

entre as partes, materializada em títulos de crédito (notas fiscais e 

duplicatas mercantis) bem como dos comprovantes de pedidos e entregas 

de produtos na distribuidora de bebidas demandada, e que não foram 

regularmente pagos por ela no vencimento das notas. Recebida a inicial e 

determinada a citação do devedor a quitar a dívida objeto da pretensão 

monitória, aviou a devedora embargos monitórios como matéria de defesa, 

aduzindo, em preliminar, faltarem aos títulos/documentos acostados com a 

inicial, a característica de executoriedade, porque não seria nem líquidos, 

nem certos, tampouco exigíveis, porque a dívida original foi capitalizada e 

indexada por juros (que não explica quais) e taxas (que também não 

identifica quais), e como não há planilha de crédito acostada à peça 

exordial, a cobrança seria ilíquida. Em sede meritória, afirma de modo 

absolutamente contraditório, que da análise da planilha de cálculo 

apresentada pela credora, extrai-se que teria usado de juros moratórios 

abusivos e aplicado multa moratória superior a 4%, exemplificando seus 

dizeres, com a dívida relativa à aquisição de produtos referente a 

nov/2015 (R$ 18.311,67), teria resultado numa dívida atualizada de quase 

trinta e dois mil reais, ou seja, praticamente o dobro do principal, 

demonstrando o excesso de exação. Conclui, então, que o valor correto 

da dívida seria de R$ 116.797,28, expurgando juros acima do limite 

constitucional e encargos moratórios em cascata. Impugnação aos 

embargos monitórios, rejeitando a afirmação de iliquidez e incerteza da 

dívida e a alegação de excesso de execução. É o relatório. FUNDAMENTO 

e DECIDO A questão colocada em juízo não demanda dilação probatória, 

porque é mais uma daquelas situações cujo conteúdo e efeitos jurídicos já 

foram definidos e solidificados pela Corte Superior de Justiça, não sendo 

econômica e juridicamente razoável que as partes e o próprio juízo se 

coloquem alienados destas realidades. Fixada essa premissa, calha, 

primeiramente, afastar as preliminares brandidas nos embargos 

monitórios, na medida em que, à toda evidência, confunde os requisitos 

para o manejo da ação monitória, com aqueles relativos ao exercício do 

direito da ação executória. De fato, notas fiscais, documentos de frete, 

comprovantes de pedido e entrega de mercadorias ou mesmo duplicatas 

sem aceite e não protestadas não se convolam em títulos executivos 

passiveis de cobrança direta (execução extrajudicial), porém, a finalidade 

da ação monitória é, exatamente, evitando o rito ordinário da cobrança, 

conferir exequibilidade a esses documentos que indiciam a existência de 

dívida, mas não servem a aparelhar a pretensão executória. Colho da lição 

jurisprudencial: “TJSP. Monitória. Pressupostos. Prova escrita. Duplicatas 

protestadas, sem aceite e sem o recibo de entrega das mercadorias ou 

prestação de serviços. Documentos hábeis à instauração do 

procedimento monitório. Nota fiscal de prestação de serviço apresentada. 

Cabimento da monitória. Extinção do processo afastada, seguindo-se a 

citação do réu e regular prosseguimento do feito. Recurso provido para 

anular sentença”. Rejeitada a prefacial, resta a discussão sobre o 

aventado excesso de cobrança, porque teria a dívida sido capitalizada de 

modo abusivo, por taxas de juros escorchantes e encargos moratórios 

superiores aos legais. De plano, cabe registrar que a cobrança de juros 

compensatórios não restou minimamente demonstrada na hipótese, nem 

tampouco a incidência em cascata ou de forma capitalizada dos 

consectários da mora, sendo fácil perceber que a diferença entre um e 

outro cálculo está na absoluta desconsideração por parte do devedor do 

tempo da mora relativo a cada obrigação, tendo aplicado um índice de 

correção monetária padronizado a todas parcelas vencidas, independente 

da data, o que, por óbvio, faz com que dívidas mais antigas e aquelas mais 

recentes sejam corrigidas de modo igual, operação que é, evidentemente, 

errônea e inadequada. Relembre-se que a finalidade dos consectários da 

mora é de recomposição do capital a partir do vencimento até a efetiva 

cobrança e quitação; logo, é truísmo concluir que a diferença de tempo, ou 
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seja, a data de vencimento das obrigações provoca um resultado diferente 

e distinto a cada obrigação inadimplida, não porque os índices sejam 

maiores ou menores em sua aplicação e sim porque, quanto mais antiga a 

dívida, maior o tempo de correção. Sendo assim, e inexistindo qualquer 

demonstração de abuso ou erro na correção da dívida cobrada e não 

havendo qualquer negativa quantos aos débitos postos em cobrança, 

seus valores originais e datas de vencimento, bem como, indisputada a 

existência de inadimplência da devedora, não há outro caminho senão o 

reconhecimento da total improcedência dos embargos monitórios aviados 

e, por consequência, da higidez do crédito que a autora pretende ver 

pago. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão monitória, possibilitando a constituição, de pleno 

direito, do título executivo judicial (artigo 702, § 8º, do NCPC), com a 

consequente obrigação da requerida em pagar à requerente o valor de R$ 

161.728,11 (cento e sessenta e um mil setecentos e vinte e oito reais e 

onze centavos), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a partir do 

ajuizamento da ação (art. 405 CC/02) mais correção monetária, incidente 

desde o vencimento da dívida, pelo INPC. Diante da sucumbência, custas 

em reembolso pela requerida e honorários sucumbenciais, os quais, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC/2015, fixo em 10% sobre o valor da 

condenação atualizada. Prossiga-se na execução. Preclusa a via 

recursal, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas de estilo, até provocação da parte 

interessada, observadas as formalidades legais. P.I.C. Juína (MT), 11 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000763-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MIRANDA (RÉU)

ASSOCIACAO NOVA UNIAO (RÉU)

ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

 

Número Único: 1000763-33.2017.8.11.0025 Autor: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso Requerido: Associação Nova União VISTOS, 

Trata-se de ação civil pública ambiental manejada pelo Ministério Público 

Estadual em face de entidade associativa representante de movimento 

popular de assentados rurais (Associação Nova União), nonde aduz ter 

sido constatada pela equipe de fiscalização ambiental, por meio de 

monitoramento por satélite, uma destruição de 286,29 ha. de floresta 

nativa em área de especial preservação, na região identificada pelas 

coordenadas geográficas Lat: 11º 011´30´´7S e Longit: 59º 031´59´´22W, 

que incidiram na propriedade rural denominada “Fazenda Tutomo”, 

localizada no Distrito Filadélfia, termo judiciário desta Comarca. Conforme o 

próprio ente ministerial, a detecção do desmatamento se deu por satélites, 

identificando no período de 2014 e 2015 constantes e repetidas atividades 

de desflorestamento de vegetação nativa que, inicialmente, teriam sido 

atribuídas à proprietária do imóvel rural onde se identificou a degradação, 

mas a partir da constatação de que a área é objeto de disputa judicial 

possessória perante a Vara de Conflitos Agrários de natureza coletiva, 

redirecionou-se a demanda contra os supostos invasores da área, 

apontados como responsáveis diretos pelo desmatamento. Citada a 

entidade demandada, apresentou contestação com documentos, 

aduzindo, em preliminar, haver nítida hipótese de litispendência entre a 

presente ação e outras duas ACPs ambientais que teriam sido vertidas 

pelo Parquet com base no mesmo Relatório Técnico nº 

0 2 4 9 / C F F F / S U F / S E M A / 2 0 1 6 ,  t o m b a d a s  s o b  o s  n º 

1000187-40.2017.8.11.0025 e 1000760-78.2017.8.11.0025, em trâmite 

perante esta Vara Cível. De plano calha salientar que a alegada 

litispendência não se sustenta pela simples confrontação entre as três 

ações civis existentes, porque, claramente, possuem objetos distintos e 

pedidos – mediatos e imediatos – diversos, já que, uma versa sobre 

destruição de floresta por queimadas, nos anos de 2014 e 2015 

(1000187-40.2017), e a outra trata de desflorestamento de áreas de 

reserva legal e de preservação permanente, constatados por relatório 

técnico completamente diferente do que é objeto da discussão ora em 

foco (Rel. Técnico 0137/2016/SEMA). Relembre-se que litispendência 

advém da mesmeidade de objeto, partes e pedidos e não se verifica isso 

na hipótese, razão porque a preliminar desmerece acolhimento. Noutro 

sentido, alega a requerida ser parte manifestamente ilegítima a figurar na 

lide, porque a entidade congrega os assentados no perímetro que 

compreende uma extensão de terras que vai do Lote Xavier até a Gleba 

Furquim, que seriam vizinhas do local onde ocorreu a degradação 

ambiental, apontando como ocupante dos lotes da região da chamada 

Gleba Nova União, os representados pela Associação de Pequenos 

Produtores da Gleba Rio Azul (Associação Rio Azul). Mais uma vez 

revela-se presente a hipótese de extinção da ação, ao menos quanto à 

demandada originária, porque é indiscutível que a pretensão se volta 

contra danos ambientais ocorridos na região dos Lotes Matumoto e 

Tutomo, os quais se encontram invadidos desde o ano de 2010 pelo grupo 

de pessoas que se associou em torno da Associação Rio Azul) que além 

do nome, possui composição e associados totalmente diferentes da 

requerida, que, comprovadamente, ocupa outros lotes de terra, noutra 

localidade, não podendo ser responsabilizada por eventual dano ambiental 

ocorrido em região distinta daquela em que se encontra assentada. Vale 

dizer: a Associação Nova União representa os assentados dos Lotes 

Xavier e Gleba Furquim que não é a mesma área em que ocorreu o 

desmatamento identificado pelos agentes ambientais e que deu origem a 

essa ACP, e isso representa dizer que, ao reverso do defendido pelo 

Parquet, inexiste qualquer dever jurídico e nem fundamento lógico que 

justifique a manutenção da entidade no polo passivo, porque aqui não há 

que se falar em nexo de causalidade, nem direto nem indireto. Calha 

rememorar que mesmo tratando de “responsabilidade objetiva integral” 

nem assim o sistema jurídico dispensa, para a responsabilização civil a 

demonstração do fato/ato imputado a alguém e sua correlação com o dano 

que se busca recompor/reparar, como salienta a boa doutrina: 

“Lembramos, então, que os princípios da responsabilidade subjetiva são 

aplicáveis à responsabilidade objetiva. Também aqui serão indispensáveis 

a conduta ilícita, o dano e o nexo causal. Só não será necessário o 

elemento culpa. Esta pode ou não existir, mas será sempre irrelevante 

para a configuração de indenizar. Indispensável será a relação de 

causalidade, porque, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, 

ninguém poderá ser responsabilizado por aquilo que não tiver dado causa” 

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil. Volume XIII. 

Da Responsabilidade Civil. Das preferências e Privilégios Creditórios, ed. 

Forense, pág. 145). Sendo assim, nada havendo a se atribuir, como 

conduta comissiva ou omissiva ao agente demandado, evidenciado está o 

direcionamento errôneo da pretensão ressarcitória, e, portanto, a 

ilegitimidade passiva da demandada. Ex positis, ante ao reconhecimento da 

ilegitimidade passiva, acolho a preliminar suscitada para JULGAR EXTINTO 

o presente feito em relação à Associação Nova União, sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Doutra 

banda, tratando-se de vício sanável, nos termos do artigo 76 do Código de 

Processo Civil, e já tendo o requerente apontado quem seria o pretenso 

causador do dano ambiental (Associação Rio Azul), determino sejam os 

autos remetidos ao Parquet para que promova as modificações 

necessárias na inicial, no prazo de lei, possibilitando o restabelecimento da 

marcha processual. Prazo de 15 dias, pena de extinção. Regularizado o 

polo passivo, cite-se para contestação ou indicação de interesse na 

autocomposição, nos termos dos arts. 334 e 335 do NCPC. Às 

providências. Publique-se. Dê-se ciência ao Parquet. Juína/MT, 12 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000970-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GILDO LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo n°: 1000970-32.2017.8.11.0025 Requerente: BV 

Financeira Requerido: Gildo Leite da Silva VISTOS, Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BV Financeira em face de Gildo Leite da Silva em 

razão do inadimplemento do contrato de financiamento para aquisição do 

veículo indicado, no valor de R$ 76.135,20 a ser pago em 48 parcelas de 

R$ 1.586,15, sendo que a primeira parcela venceria em 29.10.2015 e a 

última em 29.09.2019, entretanto, o requerido deixou de efetuar o 

pagamento da 17ª prestação e sucessivas. Deferida e cumprida a liminar, 

compareceu o devedor aos autos, apresentando contestação, por meio da 
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qual alega nulidade da notificação extrajudicial, porque realizada por 

escritório de advocacia, argumenta que não foi observado o princípio da 

cooperação, visto que possui uma ação revisional em que as partes 

discutem o contrato e o juízo não possibilitou a tentativa de 

autocomposição, aduziu também inobservância do princípio da vedação de 

decisões surpresas ao passo que não lhe deu oportunidade de 

manifestação antes do acolhimento do pedido liminar, ainda, impugnou o 

valor da causa aduzindo que deve corresponder ao saldo devedor do 

contrato, no mérito, alegou capitalização de juros, anatocismo e toda sorte 

de alegações generalistas que se criam nas ações que envolvem 

contratos bancário e, por fim, requestou que fosse nomeado depositário 

do bem e autorizado o deposito do valor incontroverso, referente as 

parcelas vencidas no mês de março a agosto/2017. Impugnando a peça 

defensiva, o credor refutou as teses levantadas pelo demandado e 

pugnou a procedência da ação para consolidar a posse e propriedade do 

bem em seu favor. É o que havia a relatar. Decido. A questão colocada em 

juízo não demanda dilação probatória, porque é mais uma daquelas 

situações cujo conteúdo e efeitos jurídicos já foram definidos e 

solidificados pela Corte Superior de Justiça, não sendo econômica e 

juridicamente razoável que as partes e o próprio juízo se coloquem 

alienados destas realidades. De proêmio, passo análise das preliminares 

arguidas em sede de contestação. I. Da nulidade da notificação 

extrajudicial O requerido sustenta que a notificação extrajudicial expedida 

com a finalidade de constituí-lo em mora estaria inquinada de vícios, já que 

realizada pelo escritório de advocacia que patrocina a causa quando o 

correto seria por cartório de títulos e documentos. Ao contrário do que 

alega o devedor, a Lei nº 13.043/2014 deixou de exigir que a constituição 

em mora decorra única e exclusivamente por carta expedida pelo Cartório 

de títulos e documentos reputando válida a comunicação enviada pelo 

credor por qualquer meio, desde que, observado o endereço indicado no 

contrato. Destarte, no caso em tela não há que se falar em mácula da 

notificação na medida que a correspondência foi enviada ao endereço 

constante no contrato que, inclusive, acabou recepcionada pelo próprio 

devedor e, se não bastasse, o réu confessa sua inadimplência em sua 

peça defensiva, restando, pois devidamente configurada a mora nos 

termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69. II. Da inobservância dos 

princípios da cooperação e vedação de decisão surpresa Segundo o 

devedor o juízo teria que oportunizar as partes a tentativa de 

autocomposição face a existência de outra ação nonde discutem o mesmo 

contrato e, a par disso, enfatiza que a medida concedida liminarmente fere 

o princípio da vedação de decisão surpresa em razão da violação do 

dever de consulta por parte do magistrado. Contudo, apesar dos 

argumentos expendidos pelo devedor, com claro objetivo de reaver a todo 

custo à posse do bem, as pretensões aqui deduzidas não merecem 

guarida, pelos seguintes motivos. O requerente manifestou de forma 

expressa seu desinteresse na realização de audiência de conciliação, 

porque segundo ele as tentativas de composição extrajudicial restaram 

frustradas, o que, por si só, tornaria inócua a designação do ato. Além 

disso, a audiência de conciliação não é obrigatória no rito de busca e 

apreensão, ainda mais se considerada ausência de interesse de uma das 

partes, razão porque mostra-se completamente dispensável a solenidade 

no caso em concreto. Do mesmo modo, ocorre com a alegação de não 

observância do princípio que veda decisão surpresa, pois, é de sabença 

comezinha que na ação de busca e apreensão basta a comprovação de 

existência de inadimplemento do devedor (mora), para que seja deferida a 

medida liminar, conforme dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. III. Da 

Impugnação do valor da causa Insurge-se o requerido asseverando, de 

modo genérico, que o valor atribuído à causa não condiz com o valor 

correspondente ao saldo devedor do contrato. No entanto, mais uma vez a 

razão não lhe assiste, tendo em vista que o valor da causa em ação de 

busca e apreensão deve corresponder ao saldo devedor em aberto, o que 

significa dizer, as prestações vencidas e impagas somadas as vincendas. 

Logo, se as parcelas vencidas e não pagas correspondem ao valor de 

R$13.244,43 e as vincendas a quantia de R$ 41.239,90 que somadas 

perfaz o montante de R$ 54.501,48, ou seja, exatamente o valor atribuído 

à causa pelo autor. IV. Do mérito De saída, cumpre salientar que a 

propositura de qualquer ação pelo devedor questionando a legitimidade do 

negócio jurídico não inibe o credor de promover a ação competente para 

fazer valer seus direitos. De se observar, a propósito, que o mero 

ajuizamento de ação revisional do contrato bancário, mormente de 

financiamento de veículo, não basta para suspender a cobrança do 

contrato, conforme entendimento do STJ sedimentado na Súmula n.380, in 

verbis: Súmula 380. “A simples propositura da ação revisional de contrato 

não inibe a caracterização da mora”. Aliás, não é outra a posição 

majoritária da jurisprudência mato-grossense sintetizada no seguinte 

julgado: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO 

TEMPO E MODO CONTRATADOS – SÚMULA DE Nº. 380 DO STJ – 

PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO – 

POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I- O 

próprio Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu a Súmula 380, a qual 

dispõe que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor. II- É de se ver que inexiste qualquer 

dos pressupostos que possibilitariam a purgação da mora ou a 

inexigibilidade do contrato, devendo ser aplicadas todas as medidas nele 

previstas para o caso de inadimplemento, inclusive, a busca e apreensão. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018)[g.n.] Doutro lado, 

afasto a pretensão de declaração de abusividade de cláusulas apostas no 

contrato firmado entre as partes, uma vez que o demandado se limitou a 

afirmações generalistas, sem indicar uma única condição contratual que 

pudesse ser apontada como ilícita ou inadequada. Quanto ao tema, é o 

seguinte o teor da Súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Por tal motivo, não conheço dos pedidos 

não-especificados e não-discriminados. Do mesmo modo, é de se afastar 

a alegada cobrança de juros acima do contratado, já que, à toda 

evidência, ao calcular o montante das prestações contratuais, para 

justificar a suposta diferença entre a taxa pactuada (1,91%) e a que 

estaria sendo cobrada (2,56%), usou o devedor de raciocínio errôneo, de 

que os juros devem ser calculados de modo linear (simples), sem qualquer 

capitalização, o que desnatura o conteúdo da obrigação que ele próprio 

ajustou. Ora, se no contrato constava que os juros mensais eram de 

1,91% e os anuais de 25,57% então é obvio que havia capitalização 

mensal, o que em nada é inválido ou ilegal, na esteira do que já se 

consolidou na jurisprudência da Corte Cidadã: “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (Súmula 539 do STJ). Súmula 541: “A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Destarte, afasto a 

pretensão revisional no que concerne às taxas de juros contratuais, bem 

como à cobrança de capitalização mensal, porque absolutamente válidas e 

escorreitas. No que tange à alegada cumulação de encargos moratórios, 

ao se compulsar os autos é fácil perceber que, bem ao contrário do 

afirmado pelo devedor, não há cobrança de comissão de permanência no 

caso em concreto, tendo incidido juros de mora, e multa, o que, sempre de 

conformidade com a jurisprudência das Cortes Superiores, nada possui de 

abusivo ou desmesurado, sendo mera consequência da inadimplência. 

Frise-se que apesar de estar previsto no termo contratual, não houve a 

cobrança da comissão de permanência e dos honorários extrajudiciais, 

logo, não há utilidade no pedido em questão. Dito isto, não há que se falar 

em restituição e compensação já que nada há de errado na cobrança 

realizada polo requerente uma vez que estão de acordo com o que foi 

pactuado entre as partes. Em relação ao pedido de depósito parcial do 

débito o art. 3º, § 2º, do Dec.-Lei nº 911/69 prevê que: "No prazo do § 1o, 

o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus", ou seja, 

independentemente de decisão judicial, a parte ré poderá ser restituída do 

bem se, no prazo de 5 dias da execução da liminar, promover o pronto 

pagamento dos valores apresentados pelo autor na petição inicial. Neste 

sentido, verifica-se que a purga da dívida e a retomada do bem somente 

serão possíveis com o pagamento da integralidade da dívida e não 

somente das parcelas vencidas, como pretende o requerido. Assim já 

decidiu o STJ, sob o pálio dos recursos repetitivos, que ocorrendo a 

inadimplência injustificada, a purgação dos efeitos da mora, em contratos 

regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, somente elide a retomada do bem se 

feita de modo integral: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 
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MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária" (STJ, Recurso Especial Nº 1.418.593, Relator: Ministro Luis 

Felipe Salomão). Desse modo, indefiro o pedido de purga da mora na 

forma pleiteada. Quanto ao pedido de justiça gratuita cumpre observar que 

o requerido está qualificado na inicial como servidor público, bem como 

que firmou com o autor contrato de financiamento, cuja parcela mensal 

correspondente a quantia de R$ 1.586,15, demonstrando que possui 

capacidade econômica relevante, e não se trata de pessoa 

hipossuficiente como alegado. Não é demais lembrar, que as custas 

constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades (e dificuldade não é sinônimo de 

impossibilidade), estão em condições de arcar com o ônus do processo. 

Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido. 

Diante do exposto e não havendo a purga da mora, ocorre implicitamente o 

reconhecimento jurídico do pedido exordial, razão porque a procedência 

da presente lide é medida que se impõe. Deste modo, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por ter dado 

causa à propositura da ação, CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos 

da ré, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, conforme autoriza o art. 85 do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. P. I. C. Às providências. Juína/MT, 13 

de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000620-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NOROESTE LOCACAO E REVENDA DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

ROBSON TEIXEIRA PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LUIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA (ADVOGADO(A))

FLAVIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos n.: 1000620-44.2017.8.11.0025 Embargante: Noroeste 

Locação e Revenda de Veículos Ltda. – ME Embargado: Flávio José da 

Silva Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução manejados por 

Noroeste Locação e Revenda de Veículos Ltda. – ME, em face da 

pretensão executória verbalizada pelo embargado/credor na ação em 

apenso, porque, segundo a executada, o título que aparelha a pretensão é 

inexigível, já que se trata de cheque pré-datado, ou seja, promessa de 

pagamento futura, que, ademais, possuiria vício em sua constituição, uma 

vez que emitido para ser descontado no dia 11/02/2017, mas que foi 

apresentado para pagamento no dia anterior, o que revelaria a má-fé do 

credor, que, descumprindo o avençado entre as partes, teria pretendido 

receber antes do vencimento a dívida exequenda. Aduz a embargante que 

a cártula teve origem em contrato de venda de veículo automotor (Toyota 

Corolla Altis, 2.0, 2011/2012, chassis 9BRBD48E3C2533319, cor prata), 

pelo preço certo e ajustado de R$ 50.000,00, tendo a executada dado um 

sinal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista, e parcelado o restante em 

02 (duas) prestações, discriminadas da seguinte forma: cheque de 

R$10.000,00 (dez mil reais), nº 002598 para 22/11/2016 e, cheque de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) nº 002599 da conta 17877-2, Banco Bradesco 

para o dia 11/02/2017 Paga a entrada e o primeiro cheque, na data de 

vencimento da segunda cártula, aliás, um dia antes dela vencer, o 

embargado teria apresentado o cheque para pagamento, descumprindo o 

compromisso firmado e gerando o desfazimento da avença. Afirma que o 

título seria, então, inexigível porque apresentado antes do vencimento, 

justificando a invocação da exceção de contrato não cumprido. 

Impugnando os embargos, o credor/embargado afirma ser inepta a petição 

inicial, porque apesar de afirmar existir excesso de execução, não cuidou 

a devedora de demonstrar qual seria o valor devido, em seu entender; no 

mérito assinala que o cheque foi sustado pela devedora (contra ordem de 

pagamento), somente 2 dias após o vencimento da obrigação e quando 

inexistia saldo bancário para pagamento da cártula, sendo escancarada 

má-fé a alegação de que a sustação se deu por desacordo comercial pela 

apresentação do cheque antes do vencimento. Instadas as partes a 

apresentarem, de modo justificado, as provas que pretendiam produzir, a 

embargante se limitou a apresentar rol de testemunhas, sem explicitar o 

que buscava provar com tal prova, ao passo que o embargado requereu o 

julgamento da lide conforme estado do processo. É o que cabia relatar. 

FUNDAMENTO e DECIDO Compulsando os autos, verifica-se que a matéria 

suscitada nos embargos é meramente de direito, não havendo porque 

dilatar a instrução processual, mormente porque as questões fáticas já se 

acham estampadas robustamente pela prova documental acostada aos 

autos, não havendo justificativa alguma para se realizar audiência de 

instrução a fim de auscultar testemunhas sobre fatos que estão 

estampados em documentos e não encontram controvérsia entre as 

partes. Vale dizer: malgrado debatam-se sobre a exigibilidade do título que 

aparelha a execução, não discutem as partes que contrataram a compra e 

venda de um veículo, pelo preço de R$ 50.000,00, e que a prestação 

vencida em fevereiro de 2017 (R$ 20.000,00), não foi paga. Sendo assim, 

as razões/argumentos para o não pagamento (desacordo comercial, 

inexigibilidade antecipada da dívida) não se cuidam de matérias sujeitas à 

dilação probatória, cabendo o julgamento da lide de forma direta. Dito isso, 

de proemio, quanto ao alegado excesso de execução – que não é o único 

argumento defensivo – correto é concluir que, sobre esse tema, não há 

mesmo que se conhecer do pedido formulado nos embargos, porque 

escancaradamente desobedecida a norma legal que atribui ao devedor a 

obrigação de quantificar a dívida exequenda quando alegado excesso de 

execução. Sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIMENTO 

MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

QUE REJEITOU LIMINARMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM 

APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DECISÃO PROFERIDA DE 

ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

TAMBÉM DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O 

eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na 

deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria 

pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt 

no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A jurisprudência desta eg. 

Corte se firmou no sentido de que a impugnação do cumprimento de 

sentença deverá ser liminarmente indeferida quando a impugnante, apesar 

de alegar excesso nos cálculos, não apresentar a memória de cálculo do 

quantum que entende como devido, consoante dispõe o art. 475-L, § 2º, 

do CPC” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 503.517/RJ – Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO – j. 01/10/2015, DJe 21/10/2015). (JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, 

Publicado no DJE 17/08/2018) Isto posto, ausente a memória de cálculos a 

demonstrar onde estaria o excesso de execução, não conheço dos 

embargos nesse particular. No tocante à alegação de inexequibilidade do 

título que aparelha a pretensão executória, outra vez a razão 

desacompanha o embargante/devedor, na medida em que, independente 

da data de apresentação do título, é fato incontroverso que a 

compensação da cártula somente foi processada em 13/02/2017, dois 

dias após o prazo avençado para o pagamento da dívida, e mesmo assim 

o título não foi pago, sendo sustada a sua cobrança pela contraordem 

emitida pela devedora. Ademais, ainda que se queira discutir a questão da 

apresentação do cheque antes da data do vencimento acordado entre as 

partes, é necessário recordar que o cheque pré-datado se cuida de 

obrigação firmada entre os contratantes de determinada relação jurídica, 

que de modo algum desnatura a natureza da cártula e tampouco serve 

para retirar do cheque seu aspecto cambiariforme, e a condição de ser 

título executivo, quando inadimplido e desde que cobrado no prazo 

definido na LUG. Vale dizer: ao caso em tela, já que a obrigação é vencida 

e isso não se discute judicialmente, interessa somente a conclusão de que 

a promessa de pagamento representada na cártula, não foi cumprida pelo 

devedor e, portanto, há inadimplência, que justifica a cobrança judicial da 

dívida. Colho da jurisprudência: “Não se está, aqui, negando a existência, 

consagrada pela prática comercial, da figura do cheque pré ou 

pós-datado, o qual se caracteriza pela inserção, na própria cártula, de 

data futura para a sua apresentação. Entretanto, referida prática, ampla e 
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corriqueiramente utilizada nos dias atuais, não tem o condão de alterar a 

natureza do cheque (ordem de pagamento à vista), o qual permanece com 

suas características cambiariformes. É por essa razão que a 

apresentação do título de crédito, antes da data convencionada, não retira 

a obrigação do sacado de efetuar o pagamento, muito embora possa, em 

tese, gerar a responsabilidade civil do beneficiário do título, a teor da 

Súmula n. 370, do STJ”(TJMG, A.I. 1.0313.11.027971-5/002 - Des. Otávio 

de Abreu Portes). Desse modo, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à 

execução, rejeitando as teses brandidas, e mantendo hígido o título posto 

à execução na ação principal, determinando, ainda, que o exequente dê 

impulso ao processo executório, requerendo o que entender de direito. 

Ante a sucumbência havida, custas e honorários da sucumbência em 10% 

do valor atualizado do débito exequendo, em favor do patrono do 

embargado. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. Juína (MT), 17 

de setembro de 2.018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91292 Nr: 5694-72.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMLDS, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

10H20MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54976 Nr: 1257-56.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF, AGFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:OAB/MT 22.097

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130878 Nr: 3101-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1416 Nr: 54-16.1997.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - 

OAB:810/RO, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 13.701, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

AVALIAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) 

MÓDULO 03, EM JUÍNA-MT, E NO BAIRRO CENTRO, EM 

CASTANHEIRA-MT. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001474-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. P. (AUTOR(A))

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA DOS SANTOS OAB - 027.892.741-69 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1001474-04.2018.811.0025 

REQUERENTE: Kaiquy Silva Padilha REQUERIDO: Município de Juína 

REPARAÇÃO CIVIL VISTOS. Cuida-se de ação de reparação por danos 

materiais, morais e estéticos decorrente de erro médico proposta por 

Kaiquy Silva Padilha, neste ato representado por sua genitora, Juliana 

Silva dos Santos, em desfavor do Município de Juína, objetivando a 

reparação pelos danos sofridos em razão das intercorrências causadas 

no transcurso do seu parto. Alega o autor, em síntese, que durante a sua 

gestação o médico que estava fazendo o acompanhamento da sua 

genitora, Clidionor de Oliveira Santos, a informou que seria necessária a 

realização do parto cesáreo, agendando o procedimento para o dia 

24/11/2003, no período matutino, no hospital municipal de Juína. Relata que 

na referida data, sua genitora compareceu ao hospital para realização da 

cirurgia, porém, não foi atendida pelo médico, que, entendendo não existir 

qualquer tipo de risco, adiou o procedimento por três vezes, agendando-o 

em definitivo para o dia posterior. Aduz, no entanto, que em razão do 

aumento das contrações, na noite do mesmo dia, foi atendida pelo médico 

plantonista que optou por realizar o parto de forma natural. Relata que o 

médico plantonista ficou apenas observando as enfermeiras e técnicas de 

enfermagem realizaram o procedimento, tendo determinado em um dado 

momento a utilização de um aparelho para retirada do feto em razão da 

dificuldade da genitora em expeli-lo. Afirma, que em decorrência de tais 

fatos, foi acometido de anóxia neonatal severa, sofrendo sequelas físicas 

(deformação no tórax e membros) e mentais (paralisia cerebral) 

irreversíveis e que o levaram a viver em estado vegetativo. Defende que 

em razão de tais fatos vive acamado e necessita assistência médica 

constante, fazendo uso inclusive de sonda gástrica para se alimentar, o 

que tem gerado altíssimas despesas médicas, hospitalares, laboratoriais e 

medicamentosas, que não pode custear sem se privar dos recursos 

indispensáveis ao sustento próprio e da família, razão porque requer, em 

sede de tutela de urgência, a fixação de pensão mensal a ser arcada pelo 

requerido no valor correspondente a três salários mínimos. Juntou 

documentos com a inicial. É o que merece registro. Decido. De partida, 

devo consignar que a regra geral é a possibilidade de concessão de tutela 

de urgência em desfavor da fazenda pública. Entretanto, há algumas 

hipóteses previstas em lei que vedam a sua concessão, sendo que o 

próprio Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC n. 4 

reconheceu a constitucionalidade dessas restrições. EMENTA: 

RECLAMAÇÃO. DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO. DECISÕES JUDICIAIS QUE, EM TUTELA ANTECIPADA, GARANTEM 

AOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESPÍRITO SANTO O DIREITO À 

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA. INCIDÊNCIA, 
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SOBRE ESSE VALOR, DE VANTAGENS PESSOAIS E FUNCIONAIS. 

ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4-DF. RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo 

Tribunal no sentido de que há descumprimento da decisão contida na 

Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4 quando decisão 

antecipatória de tutela concedida contra a Fazenda Pública envolve 

pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a 

forma de reclassificação ou equiparação, concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. 2. Excluídas as decisões reclamadas nas ações 

ordinárias de natureza previdenciária, em razão de os Interessados terem 

feito prova da condição de servidores públicos aposentados. Incide, na 

espécie, a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. 3. Reclamação 

julgada parcialmente procedente. (Rcl 4361, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-02 PP-00281) EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. 

Vencimentos. Acréscimo de vantagem pessoal. Tutela antecipada. 

Execução provisória. Inadmissibilidade. Extensão dos efeitos de 

suspensão de segurança deferida. Aplicação do § 2º do art. 7º c/c o § 3º 

do art. 14 da Lei nº 12.016/2009. Agravo improvido. Não se admite, antes 

do trânsito em julgado, execução de decisões concessivas de segurança 

que impliquem reclassificação, equiparação, concessão de aumento, 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor 

público. 2. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

Decisão da ADC nº 4/MC. Exceção não caracterizada. Existência de uma 

única decisão monocrática. Inadmissibilidade. Agravo regimental improvido. 

Não caracteriza jurisprudência assente, apta a admitir exceção ao 

acórdão da ADC nº 4/MC, a existência de uma única decisão monocrática 

sobre tema excepcional. (SS 4140 Extn-AgR, Relator(a): Min. CEZAR 

PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2011, DJe-072 

DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00038) 

Assim dispõem o Art. 1059 do NCPC e o §2º, do Art. 7º, da Lei n. 

12016/09: "Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda 

Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de 

junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 

2009." "Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: § 2o Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza." Nesses moldes, considerando que a questão judicializada está 

relacionada à reparação por danos patrimoniais e extrapatrimonais em 

decorrência de erro médico praticado perpetrado por agentes públicos 

municipais, verifica-se que o pleito não se encaixa nas hipóteses de 

vedação legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública. Nesse 

sentido, Leonardo Carneiro da Cunha[1], ao tratar do tema, conclui que: 

(...). Não há inconstitucionalidade na vedação. Nas hipóteses previstas em 

lei, não é possível, em princípio, haver a tutela de urgência contra a 

Fazenda Pública. Pode, porém, o juiz, demonstrando fundamentadamente, 

que a hipótese reclama uma regra de exceção, afastar a norma e 

conceder medida. O certo, e enfim, é que tais restrições reclamam 

exegese restritiva, somente sendo vedada a concessão da tutela de 

urgência nos casos expressamente indicados no dispositivo legal 

(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda Pública em juízo. 13ª ed. 

totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.306). Dito isso, 

em se tratando de pedido de tutela de urgência, afunila a análise judicial 

exclusivamente sobre os elementos descritos na lei como necessários e 

suficientes ao deferimento da medida de urgência, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art.300). Como é cediço, a responsabilidade do Estado por 

danos decorrentes de sua omissão é regida pela teoria da culpa 

administrativa, segundo a qual o lesado deve demonstrar que o Estado 

tinha um dever legal e podia agir no caso concreto, mas que falhou com 

este dever, lhe sendo aplicável, pela omissão específica, a 

responsabilidade civil objetiva, sem culpa. No caso, o autor juntou aos 

autos cópia do procedimento administrativo investigatório nº 27/2005/PJCJ, 

instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça Cível de Juína-MT para esclarecer 

a conduta de agentes públicos (médicos) responsáveis pelo 

acompanhamento da gestação e pela realização do parto do requerente, 

bem como da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa 

c/c Pedido de Reparação por Dano Moral Difuso nº 

1924-18.2005.8.11.0025 (código 30317), encabeçada também pelo ente 

ministerial, no bojo do qual estão carreados prontuários, exames, 

relatórios médicos e de auditoria, depoimentos testemunhais e decisões 

judiciais que declaram que os atos praticados pelo médicos credenciados 

pelo requerido, foram determinantes e causadores de encefalopatia 

hipóxico-isquêmica na autor, deixando-o com sequelas físicas e mentais 

irreversíveis. Pelos receituários e notas fiscais é possível constatar que o 

autor necessita de cuidados médicos especiais e contínuos, tanto com 

medicamentos quanto de acompanhamento por diversos profissionais de 

diferentes áreas da saúde. Assim, ao que parece, em juízo sumário de 

cognição, se os agentes públicos municipais não tivessem atuado com 

negligencia, demorando na realização do parto, possivelmente o autor não 

teria sofrido com falta de oxigenação no cérebro e muito menos ainda com 

os danos resultantes dessa incúria. Assim, comprovado o requisito da 

probabilidade do direito, vislumbro também o perigo de dano, pois como o 

autor possui necessidades médicas certamente superiores a de uma 

criança saudável, necessitando de acompanhamento médico constante 

(clínicos gerais, especialistas, terapeutas e etc), sendo frequentemente 

submetido a internações e exames laboratoriais, fazendo uso de 

medicamentos de alto custo, necessitando, inclusive, de cuidados 

especiais para se alimentar (gastrostomia), bem como que o poder público 

por meio do SUS nem sempre atende todas as suas necessidades, o 

mesmo poderá correr risco de vida ou piora em sua situação caso não 

tenha condições de comprar um medicamento, fazer exames ou mesmo os 

tratamentos específicos como fisioterapia. Ademais, nem há se falar em 

irreversibilidade da medida, pois tratando-se de pecúnia, em caso de 

improcedência da ação, por óbvio, poderá o município requerer o 

ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Nesse sentido é o que 

se colhe da doutrina: O provimento nunca é irreversível, porque provisório 

e revogável. O que podem ser irreversíveis são as consequência de fato 

ocorridas pela execução da medida, ou seja, os efeitos dela decorrentes 

de sua execução. De toda sorte, essa irreversibilidade não é óbice 

intransponível à concessão do adiantamento, pois caso o autor seja 

vencido na demanda, deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que 

ela sofreu com a execução da medida. (NERY JÚNIOR. Nelson. NERY. 

Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante. 10ª ed., p. 529. Idem, p. 525). Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante. 10ª ed., p. 529. Idem, p. 525). Ante ao exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar que o réu pague ao 

autor o valor correspondente a três salários mínimos nacionais, até o dia 5 

de cada mês, mediante crédito em conta a ser indicada por sua genitora, 

sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), sobre cada mês não 

pago. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista que o 

art. 334, § 4º, II do CPC/15dispensa sua designação para os direitos que 

não admitem a autocomposição, o que ocorre com a Fazenda Pública. 

CITE-SE o réu, pessoalmente, por oficial de Justiça (art. 247, III) ou por 

carga ou remessa para a Procuradoria da Fazenda (art. 183, § 1º e art. 

242, § 3º), para responder no prazo de 30 dias (art. 335 c/c art. 183). 

Contestada a ação pelo Município de Juína, havendo alegação de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, questões 

preliminares, ou reconvenção, manifeste-se a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova. Não sendo a ação 

contestada, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, indicar as provas que pretendem produzir, acaso ainda não tenham 

feito, sendo assegurado ao réu revel a produção de provas, desde que se 

faça representar nos autos em tempo hábil para a prática dos atos 

pertinentes à instrução processual. Em seguida faça-se conclusão. 

Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 

98, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 27 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda Pública em juízo. 13ª ed. 

totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.306.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000745-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. (ADVOGADO(A))

M. A. S. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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S. A. D. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

AUDIÊNCIA CEJUSC INTIMAÇÃO INTIME-SE A PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO, AGENDADA 

PARA O DIA 25/10/2018 ÁS 15H 30 MINUTOS. ADVERTÊNCIAS: A 

AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS – CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai 

o requerido intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). b) O não comparecimento injustificado do 

requerente ou do requerido à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA , 1 de outubro 

de 2018. Atenciosamente. FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Analista 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001415-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. L. (REQUERENTE)

A. F. D. L. (REQUERENTE)

P. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001421-23.2018.8.11.0025 Vistos etc. Trata-se de ação de 

guarda com pedido de tutela antecipada proposta por AMÉLIA FREITAS DE 

LIMA e ADIR DE LIMA, em desfavor de JOEL RODRIGUES DOS SANTOS. 

Aduz os requerentes que são avós paternos do menor LUCAS RUAN DOS 

SANTOS LIMA, que detêm a guarda de fato do infante desde o ano de 

2014, sendo que no ano de 2016 foram-lhes entregue a guarda e 

responsabilidade sob o menor por intermédio do conselho tutelar desta 

comarca. Aduz ainda, que o requerido detém a guarda judicial do menor, 

no entanto, em decisão conjunta dos avós paternos e maternos, decidiram 

que a guarda de fato que melhor atenderia os interesses do infante seria 

de fato com os requerentes. Buscando atingir o escopo precípuo da Lei 

8.069/90, que é a proteção integral à criança e ao adolescente, o 

requerente pleiteia a liminar de guarda provisória do menor. Com a inicial 

vieram os documentos anexos. É o relato do necessário. DECIDO. 

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita aos requerentes, tendo 

em vista que o pedido foi formulado por pessoas naturais, com declaração 

de hipossuficiência econômica, havendo, no caso, presunção juris tantum 

de que não podem arcar com as despesas processuais, conforme art. 98 

c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Restou comprovado que o requerente possui a 

guarda de fato da criança, cumprindo regularmente seus deveres de 

guardiões (Id. 15329451). Outrossim, não existem elementos que denotem 

a inconveniência de atribuir-se a guarda provisória aos avós paternos, 

uma vez que, da analise dos documentos juntados, pode-se aferir que o 

menor vem desenvolvendo sua vida normalmente. Destarte, neste 

momento, tenho que a situação atual deve ser mantida, por ser nefasta a 

mudança repentina para a higidez física e psicológica do menor. Isto 

posto, defiro a liminar pleiteada, mediante a assinatura do respectivo 

termo. Cite-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Determino a realização de 

estudo psicossocial para averiguação das condições psicológicas e 

materiais dos avós paternos e maternos do menor, a ser realizado pela 

equipe interdisciplinar deste juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Vista ao 

Ministério Público. No mais, DETERMINO que o feito processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Juína/MT, 

21 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000757-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000757-26.2017.8.11.0025 Valor da causa: $25,341.05 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., S/n, AV CIDADE DE DEUS, PREDIO PRATA - 2 

ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: ITAMAR PEREIRA DIAS Endereço: RUA MARTINS AFONSO, 35, 

SAO JOSE OPERARIO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, PARA QUE RECOLHA O 

VALOR DA DILIGÊNCIA CORRESPONDENTE JUNTO AO SITE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. JUÍNA, 1 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001421-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

M. D. S. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (REQUERIDO)

M. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001421-23.2018.8.11.0025 Vistos etc. Trata-se de ação 

investigação de paternidade c/c retificação parcial de registro civil de 

nascimento, movida por LÁZARO FRANCELINO DOS SANTOS, em face de 

MAURO JUNIOR DE ABREU MUNDURUCU, neste ato representado por sua 

genitora MICHELE DE ABREU, e MAURO MUNDURUCU, todos devidamente 

qualificados na exordial. Inicialmente, recebo a petição inicial, pois 

preenchidos os pressupostos legais descritos nos artigos 319 e 320 do 

NCPC. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao requerente, tendo em 

vista que o pedido foi formulado por pessoa natural, com declaração de 

hipossuficiência econômica, havendo, no caso, presunção juris tantum de 

que não pode arcar com as despesas processuais, conforme art. 98 c/c 

art. 99, § 3º, CPC/2015. Citem-se os requeridos para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contestar a ação (NCPC, art. 335), advertindo-os que 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados na inicial (NCPC, art. 344). Decorrido o prazo de defesa, com ou 

sem contestação, abra-se vista à parte adversa para manifestação, por 

15 (quinze) dias. Após, dê-se VISTA dos autos ao ilustre representante 

do Ministério Público, para manifestar-se conforme dispõe o artigo 279 do 

Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. No mais, DETERMINO que o 

feito processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Juína/MT, 21 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000990-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. F. D. S. (ADVOGADO(A))

A. D. O. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte Autora para que compareça à Secretaria do 

Fórum desta Comarca de Juína-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

retirar a Certidão devidamente Averbada de Reconhecimento de 

Paternidade JUÍNA, 01 de Outubro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000805-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. F. S. (ADVOGADO(A))
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H. A. G. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. G. M. (REQUERIDO)

R. P. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000805-48.2018.8.11.0025 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL DE NASCIMENTO, movida por HIANDRO AUGUSTO GONÇALVES 

MARTINES, em face de ANA LAURA GALVÃO MENDES, neste ato 

representado por sua genitora HELENA ESPER CHEIDA BARBOSA 

GALVÃO, e RICARDO PITALUGA MENDES, todos devidamente 

qualificados na exordial. Inicialmente, recebo a petição, pois preenchidos 

os pressupostos legais descritos nos artigos 319 e 320 do NCPC. DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita ao requerente, tendo em vista que o 

pedido foi formulado por pessoa natural, com declaração de 

hipossuficiência econômica, havendo, no caso, presunção juris tantum de 

que não pode arcar com as despesas processuais, conforme art. 98 c/c 

art. 99, § 3º, CPC/2015. Citem-se os requeridos para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contestar a ação (NCPC, art. 335), advertindo-os que 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados na inicial (NCPC, art. 344). Decorrido o prazo de defesa, com ou 

sem contestação, abra-se vista à parte adversa para manifestação, por 

15 (quinze) dias. Após, dê-se VISTA dos autos ao ilustre representante 

do Ministério Público, para manifestar-se conforme dispõe o artigo 279 do 

Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. No mais, DETERMINO que o 

feito processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Juína/MT, 25 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001341-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. (EXEQUENTE)

T. L. A. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001341-59.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se pessoalmente o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

881,45 (oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

prisão, além de protesto judicial do presente título, nos termos do art. 528, 

§3º, do CPC. No mais, DETERMINO que o feito processe-se em SEGREDO 

DE JUSTIÇA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 26 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001364-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. G. (EXEQUENTE)

J. A. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001364-05.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se pessoalmente o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de prisão, além de protesto judicial do presente 

título, nos termos do art. 528, §3º, do CPC, após retornem os autos. 

Decorrido o prazo para pagamento, diga a parte exequente, em 3 (três) 

dias, sobre eventual justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista 

ao Ministério Público. Expeça-se ofício ao INSS para que este órgão 

informe se a parte executada trabalha e em que empresa, para 

cumprimento do que dispõe o artigo 529 do Novo Código de Processo Civil. 

No mais, DETERMINO que o feito processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 26 de 

setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128276 Nr: 1475-40.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

18/03/2019, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129974 Nr: 2479-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Lisboa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

15/03/2019, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131222 Nr: 3316-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE ALMEIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

19/03/2019, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134367 Nr: 5368-39.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

18/03/2019, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123232 Nr: 3373-25.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL EUZEBIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/03/2019, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127788 Nr: 1115-08.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

19/03/2019, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127810 Nr: 1131-59.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI GABARDO NENEVÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

18/03/2019, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126866 Nr: 486-34.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,
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I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

15/03/2019, às 14h40 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129096 Nr: 1966-47.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

15/03/2019, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128501 Nr: 1604-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

15/03/2019, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136931 Nr: 1190-13.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRJDS, JHDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Intimação da advogada do denunciado Jorge, Dra. Selma Pinto de Arruda 

Guimaraes para, no prazo legal apresentar defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111579 Nr: 3370-07.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CLEITON EDUARDO DE SOUZA, IZAC 

JORGIMAR NUNES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183696032

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 111579.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA BOA ( TJMT )

Data de Envio: 28/09/2018 17:10:18

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127973 Nr: 1261-49.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CABRAL DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Jose Lispsch - 

OAB:23383/O

 Vistos,

Tendo em vista que o processo executivo de pena deve acompanhar o 

condenado, e ainda, considerando que a finalidade da pena não é 

unicamente repressiva, visando também à reintegração do autor do crime 

em sociedade, para que no momento de sua liberdade, tenha uma 

recondução de forma pacífica, DETERMINO o encaminhamento deste PEP 

para a Comarca de Brasnorte/MT, para lá ser feita a fiscalização da pena 

do recuperando ADEMAR CABRAL DE MENEZES.

INTIME-SE o recuperando para comparecer naquele Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de dar continuidade no cumprimento de sua pena, SOB 

PENA de o NÃO COMPARECIMENTO implicará em REGRESSÃO CAUTELAR 

do regime.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Equipe de Monitoramento Eletrônico para 

providências quanto à transferência do equipamento eletrônico 

(tornozeleira) do recuperando.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO/ALVARÁ de 

DESLOCAMENTO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ALINE LINO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução designada para o dia 

05/10/2018 às 14:30h. Ressaltando o disposto na decisão, facultando às 

partes apresentarem testemunhas e provas documentais novas, alertando 

que na dicção legal, a audiência demarcará o encerramento da fase 

probatória e a prolação do édito sentencial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS REIS VILELA (REQUERENTE)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 03/10/2018 às 16:30h. E, adverte-se que deverá apresentar as 

testemunhas arroladas ao ato agendado, independente de intimação, nos 

termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95, conforme ID nº 15552027.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS REIS VILELA (REQUERENTE)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 03/10/2018 às 16:30h. E, adverte-se que deverá apresentar as 

testemunhas arroladas ao ato agendado, independente de intimação, nos 

termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95, conforme ID nº 15552027.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS REIS VILELA (REQUERENTE)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 03/10/2018 às 16:30h. E, adverte-se que deverá apresentar as 

testemunhas arroladas ao ato agendado, independente de intimação, nos 

termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95, conforme ID nº 15552027.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALINI FERNANDA BUCHELT (REQUERENTE)

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da sentença proferida nos autos ID nº 13178680. 

Determina que a reclamada faça a retirada da inscrição do nome da 

reclamante, tendo em vista o prazo de 05 dias, do cadastro de 

inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nos autos, e caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALINI FERNANDA BUCHELT (REQUERENTE)

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da sentença proferida nos autos ID nº 13178680.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ALINE LINO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução designada para o dia 

05/10/2018 às 14:30h. Ressaltando o disposto na decisão, facultando às 

partes apresentarem testemunhas e provas documentais novas, alertando 

que na dicção legal, a audiência demarcará o encerramento da fase 

probatória e a prolação do édito sentencial.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 às 12h00h. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIVAL ANTUNES DE ANDRADE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 às 12:40h. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 
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expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS REIS VILELA (REQUERENTE)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 03/10/2018 às 16:30h. E, adverte-se que deverá apresentar as 

testemunhas arroladas ao ato agendado, independente de intimação, nos 

termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95, conforme ID nº 15552027.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS REIS VILELA (REQUERENTE)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001239-71.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE DOS REIS VILELA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

V I S T O S, Intimadas as partes para indicarem se haviam ainda provas a 

serem produzidas, o autor pugnou pela produção de prova oral enquanto 

o requerido requereu julgamento antecipado da lide. Diante do pedido do 

autor, designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 16:30 HORAS. INTIMEM-SE as partes, na pessoa 

de seus advogados, para comparecerem à audiência, advertindo que 

deverão trazer as testemunhas por eles arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001088-08.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINAURA APARECIDA ARAUJO PONTES (EXEQUENTE)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI GASPARI CAMARA (ADVOGADO(A))

EDMILSON DE ARAUJO MATEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo nº: 

1001088-08.2017.8.11.0025 Exequente: Leidinaura Aparecida Araujo 

Pontes Executado: Edmilson de Araujo Mateus V I S T O S, etc. Trata-se 

de impugnação ao cumprimento de sentença aviada por Edmilson de 

Araujo Mateus, por meio da qual pretende ver extinta, liminarmente, a fase 

executória do procedimento em análise, porque a pretensão creditícia 

estaria embasada em título extrajudicial, que não possui força executiva 

judicial, além de afirmar serem os cálculos excessivos e divergentes da 

realidade, sem apontar, todavia, quais os cálculos entende corretos e 

adequados. De plano, porque as questões suscitadas são todas de 

direito, prescinde-se da fase probatória e já se pode enfrentar a matéria 

controvertida, de forma direta, assinalando-se, a priori, que a tese 

brandida na impugnação ao cumprimento de sentença acerca do caráter 

extrajudicial dos acordos/transações realizados perante os centros 

judiciários de solução de conflitos, em âmbito pré-processual, é 

absolutamente contrária ao texto normativo e não merece maiores 

digressões. Exatamente buscando estimular a autocomposição e 

apresentar alternativas viáveis ao modelo litigioso do processo civil pátrio, 

é que o legislador reformador fez incluir na redação do novo Código de 

Ritos a expressa prevalência da conciliação como modelo geral do sistema 

normativo, e para tanto, classificou os títulos gerados dessas vias 

alternativas como judiciais, dotando-os de força executiva, como 

mecanismo para abrandar o excesso de litigiosidade. Sobre o tema: 

“ENUNCIADO nº 29 - Os acordos homologados no setor pré-processual do 

CEJUSC constituem títulos executivos judiciais e poderão ser executados 

nos juízos competentes, mediante distribuição” (III FONAMEC). Superada 

essa questão, repita-se, por manifesta incompatibilidade com o sistema 

preferencialmente conciliatório de processo adotado pelo NCPC, a outra 

questão suscitada pelo devedor também não comporta sequer 

consideração, porque desobedecida a norma do art. 524 do NCPC, 

segundo a qual, quando a tese defensiva na execução incida sobre 

questões de cálculos, será obrigatória a indicação numérica de qual valor 

de dívida o executado reconhece como devido, o que não foi observado 

pelo devedor, na hipótese. Buscando questionar os cálculos 

apresentados pela credora, afirmou que foram cobrados juros de mora de 

2% ao mês, que a data de incidência de juros de mora e correção 

monetária está errada, mas não se deu ao trabalho de quantificar, de 

forma expressa e clara, o que alegou. Sobre o tema, as lições de Luiz 

Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil comentado 

artigo por artigo. São Paulo: RT, 2010, p. 714): “Quando o executado 

alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia 

superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos 

(Art. 739-A, §5°, CPC). O art. 739-A, §5°, CPC, é uma das disposições 

gerais relativas aos embargos do executado. Aplica-se obviamente aos 

embargos à execução contra a Fazenda Pública. Mais do que 

simplesmente alegar que o valor executado está errado e afirmar aquele 

que entende correto, deverá o executado apresentar a respectiva 

memória de cálculo, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro 

do exequente. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e 

a indicação meramente formal de valor que entende adequado, 

protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso 

porque o objetivo do art. 739-A, §5°, CPC, está justamente em evitar 

alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização dos 

embargos à execução como meio de simples protelação do pagamento da 

quantia devida”. Portanto, nos termos do artigo 525, § 5º, do Novo Código 

de Processo Civil, rejeito liminarmente o excesso de execução afirmado na 

petição genérica de impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo devedor e determino a continuidade da execução, agora 

com a incidência da multa e dos honorários sobre a fase executiva, nos 

percentuais definidos no art. 523, § 1º do mesmo Código. Adote o 

exequente as medidas que entender corretas para impulsionamento da 

execução. Juína/MT, 1º de outubro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 007/2018-GAB - PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO 

RESERVA DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

* O Edital n° 007/2018-GAB completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 460 de 871



Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001223-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001010-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAES & SAES LTDA - ME (RÉU)

WALTER SAES (RÉU)

LUCIA DE FATIMA MARQUES SAES (RÉU)

 

Vistos. 1 - RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. 2 - DEFIRO 

de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento 

de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa 

(CPC, art. 701). 3 - No caso de pronto pagamento fica o pólo passivo 

isento das custas e honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º). 4 - 

Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 701, §2º). CUMPRA-SE ÀS PROVIDENCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 22 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001384-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR GOMES (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 ( cinquenta reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001462-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de pedido de busca e apreensão com pedido liminar 

embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual a 

requerente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., pretende 

alcançar o bem que se encontra em posse de LOURIVAL MARQUES DE 

QUEIROZ, em decorrência do contrato indicado no id. 15474896 em que se 

vê a perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como é 

reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar 

necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se 

verifica pela notificação extrajudicial acostada de id 15474900. Acolho os 

argumentos da autora, eis que verifico que esta comprovou a mora da 

parte requerida, pois expediu notificação para o endereço constante no 

contrato de id. 15474896. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, DEFIRO a liminar de busca e apreensão, consoante o 

Decreto-Lei n. 911/69, razão porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO e CITAÇÃO, com as seguintes advertências: I-) O devedor 

fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, 

depositar a integralidade da dívida, conforme o cálculo apresentado pelo 

credor, recebendo o bem livre de ônus; II-) Caso assim não proceda, a 

propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do credor 

fiduciário; III-) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 

(quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá 

ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a 

apreensão, o veículo será depositado em mãos do representante legal do 

autor. Transcorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001135-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. M. F. (ADVOGADO(A))

A. S. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001135-87.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADRIANO SALES DO NASCIMENTO Vistos em correição. Em análise detida 

dos autos, verifico que a petição inicial constou erroneamente o valor da 

purgação de mora e das parcelas vencidas como sendo o mesmo 

montante de R$ 2.522,75 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta 

e cinco centavos), destoando da planilha e cálculo apresentado em ID 

14711917 e, consequentemente, o valor da causa também foi fixado 

equivocadamente. Como é cediço, o valor da causa em ações de busca e 

apreensão corresponde ao saldo devedor do contrato, incluindo-se além 

das parcelas vencidas também as vincendas, ante a antecipação da 

dívida, conforme interativa jurisprudência, senão vejamos: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. SALDO DEVEDOR . Nos 

casos específicos de busca e apreensão, a jurisprudência admite que se 

indique, como valor da causa, a quantia correspondente ao valor do saldo 

devedor do contrato. (TJ-MG - AI: 10024122870686001 MG , Relator: 

Wagner Wilson, Data de Julgamento: 08/05/2013, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2013) AGRAVO REGIMENTAL. 

BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

EMENDA DA INICIAL. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE FEITA AO ADVOGADO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 1. NAS AÇÕES 

DE BUSCA E APREENSÃO, O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER 

AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO, CONSIDERADAS, PORTANTO, 

AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO . 2. INTIMADO O 

ADVOGADO DO AUTOR PARA REALIZAR A EMENDA DA INICIAL, A FIM 

DE QUE FOSSE RETIFICADO O VALOR DA CAUSA E RECOLHIDAS AS 

CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES, E NÃO CUMPRIDA A 

DETERMINAÇÃO, CORRETA A SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO 
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INICIAL. 3. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO QUANDO ESTE FOR EXTINTO POR 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. (CPC267, I). 4. NEGOU-SE 

PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. (TJ-DF - AGR1: 

20130310231778 DF 0022869-25.2013.8.07.0003, Relator: SÉRGIO 

ROCHA, Data de Julgamento: 26/03/2014, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 28/03/2014 . Pág.: 99) Dessa feita, 

considerando que o equívoco apontado trata de mero erro material, eis 

que a decisão de ID 14717790 foi clara ao considerar que o valor da dívida 

era o constante na planilha apresentada, com fundamento no princípio da 

boa-fé (art. 5º, CPC) e observados os princípios esculpidos no art. 8º do 

CPC, aliado ao permissivo legal do art. 292, §3º, do mesmo Codex, 

CORRIJO de ofício o valor da causa, como sendo o valor total apresentado 

na planilha de cálculo de ID 14711917, ou seja, R$ 19.804,91 (dezenove 

mil oitocentos e quatro reais e noventa e um centavos). 

Consequentemente, DETERMINO a intimação do advogado da parte 

requerente para que emende a exordial corrigindo o valor total para 

purgação da mora, nos termos do art. 321, CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para que, no mesmo prazo, EFETUE o recolhimento da 

diferença do valor das custas processuais com base no valor fixado por 

esta magistrada, sob pena de extinção anômala. Após, cumpridas as 

determinações acima, INTIME-SE o requerido para, querendo, 

complementar o valor da purgação da mora, tal qual constante na decisão 

de ID 14717790, tomando-se como base o valor apontado na planilha de 

cálculo de ID 14711917, sob as penas constantes na decisão supracitada. 

Somente então, CONCLUSOS. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245180 Nr: 632-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Campos Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

De pronto, tendo em vista a manifestação de fls. 109, considerando que a 

parte autora concordou com a correção dos valores atrasados de acordo 

com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, HOMOLOGO o pedido de desistência do 

recurso de apelação às fls. 102/105.

 Cuida-se de ação previdenciária movida por Nilton Campos Lucas contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

A autarquia demandada apresentou recurso de apelação às fls.102/103, 

manifestando pela desistência do recurso caso a parte autora 

concordasse com a correção dos valores atrasados.

À fl.109, a parte autora concordou com a correção dos valores atrasados.

Às fls. 111/112, o INSS apresentou o cálculo.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a autora concordou com o 

valor apresentado pela autarquia, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

111/112 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255117 Nr: 5640-75.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildes Ferreira de Souza, Marli dos Santos Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Brasil Fernandes 

- OAB:20629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...0Bem por isso, estando os cônjuges, em comum acordo, com o 

propósito de dissolver o casamento, acordaram quanto à guarda, visitas e 

alimentos referentes à filha menor. Posto isso, HOMOLOGO o presente 

acordo para que surta os legais efeitos jurídicos, razão por que DECRETO 

o divórcio de Romildes de Souza Chaves e Marli Chaves de Souza, com o 

qual DECLARO rompido o vínculo matrimonial e cessados os deveres de 

coabitação, fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens. 

HOMOLOGO também o acordo com relação ao dever de prestar alimentos, 

guarda e visitas à infante, e DETERMINO que os requerentes voltem a 

grafar seu nome como de SOLTEIROS, a saber: “Romildes Ferreira de 

Souza” e “Marli dos Santos Chaves”, devendo-se oficiar a Serventia 

Extrajudicial competente para que proceda com as averbações de praxe. 

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. CONDENO em custas e despesas 

processuais a parte autora, porém SUSPENDO a exigibilidade, nos termos 

da lei, por se cuidar de parte hipossuficiente. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 25 de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250361 Nr: 3207-98.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:6729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, postulada por ANDRE 

DA SILVA OLIVEIRA, em face do MARQUES & CAETANO LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Devidamente citada à fl. 12, a requerida nada manifestou.

Às fls. 20 o administrador judicial sugere o recebimento do pedido como 

impugnação à relação de credores e procedência do pedido para retificar 

o crédito do requerente para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais).

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou não ter requerimentos 

no momento, pugnando pelo impulsionamento do feito (fls. 21/22).

EIS O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise dos autos, tenho que assiste razão ao administrador judicial em 

manifestação de fls. 20, haja vista que o crédito que se requer habilitação 

já consta na relação de credores da reclamada, divergindo apenas o 

montante, razão pela qual recebo o pleito exordial como impugnação à 

relação de credores.

Assim, considerando a comprovação dos valores devidos ao requerente 

pelo documento de fls. 08/08-verso, com espeque no artigo 487, incisos I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pleito exordial para 

determinar a retificação da relação de credores e constar o montante R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em nome do requerente, 

mantendo-se a classe trabalhista. Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito.

 Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.
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 Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 118365 Nr: 3710-66.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSP, BSP, CS, JPSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Lucimar Morilho Silveira

orilho sil - OAB:24687/O, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 Vistos em Correição.

Cuida-se de “Ação de Execução de Alimentos” proposta por Fernanda 

Siqueira Pereira, Bruno Siqueira Pereira e João Pedro Siqueira Pereira em 

face do Milton Fernandes Pereira, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Depreende-se nos autos que o requerido quitou o débito conforme fls. 82, 

em seguida a Defensoria Pública manifestou pela extinção da presente 

ação nos termos do artigo 924, II.

 O Ministério Público manifestou-se favorável a extinção, ante o 

cumprimento da obrigação (fl. 90).

Os autos vieram-me conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, sendo certo que a 

referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença.

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925, 

estes últimos do CPC.

CONDENO, o executado em custas e demais despesas processuais e 

honorários advocatícios a base de 10% (dez) do valor da causa, nos 

termos do art. 85,§2º do CPC.

No mais, OFICIE-SE o SPC e Serasa para retirar a restrição em nome do 

executado.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 2972-15.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solução Transportes Ltda, Ideal Transportes Ltda, 

Givanildo Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Alexandre Mendes Vieira - OAB:143229/RJ, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:

 Vistos em correição.

Cuida-se de “Ação Ordinária de Revisão e Alteração Contratual, Cumulada 

com Declaração de Nulidade de Renovação de Contrato e Cláusulas 

Abusivas, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Liminar 

Inaudita Altera Pars” proposta por SOLUÇÃO TRANSPORTES LTDA, IDEAL 

TRANSPORTES LTDA E GIVANILDO BERNARDO, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, às fls. 363/364 fora informado que as partes 

entabularam acordo de fls. 365/370, pugnando pela homologação.

Decisão de fl. 372 foi determinada a intimação da parte requerida para 

manifestar se o acordo englobou todo objeto da presente lide, sendo 

advertido que o silêncio seria interpretado como quitação. Contudo, mesmo 

devidamente intimada à fl. 373, conforme atesta a certidão de fl. 380, a 

requerida quedou silente.

Os autos vieram conclusos.

EIS A SINTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

Ademais, INTIME-SE derradeiramente o perito anteriormente nomeado, 

Ronaldo Matos dos Santos, para que efetue a devolução dos valores 

levantados em seu favor à fl. 305, devidamente atualizados, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de penhora de valores.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC.

Cada parte deverá arcar com os honorários de seus respectivos 

patronos.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste - MT, 5 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253234 Nr: 4858-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Matos da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 INTIMAR o procurador da parte requerida para que se manifeste acerca 

do “Laudo Médico Pericial” de fls. 96/98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 112818 Nr: 2184-64.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Osvaldo Gonçalves Moreia, Osvaldo Moreira 

Junior, Vanessa Castro Gonçalves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação de fls. 261/262, DEFIRO o pedido de juntada 

de procuração, devendo proceder com a alteração da capa dos autos e 

ao Sistema Apolo para fazer constar o nome dos patronos ora habilitados.

DÊ-SE vista aos novos patronos constituídos, devendo observar a 

devolução do prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230711 Nr: 2200-42.2015.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurílio Lopes - 

OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, Isabela Perassi - OAB:320.545 SP, Marcio Araujo 

Opromolla - OAB:194.037, Rafael Stefanini Auilo - OAB:314..873

 Vistos em Correição.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247606 Nr: 1926-10.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. J. B. Comércio dwe Confecções Ltda - ME, Jaqueline 

Leite da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unifoco Informações Comerciais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINE RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:GO-34307

 Vistos em Correição.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 158859 Nr: 1616-77.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Vistos em Correição.

 INTIME-SE o douto causídico para manifestar acerca do alvará expedido à 

fl. 242, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será 

interpretado como quitação integral do débito.

Após devidamente certificados, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258405 Nr: 1108-24.2018.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTEU ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Terezinha da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Vistos em Correição.

Considerando o termo de conciliação/mediação de fls. 28, bem como a 

justificativa apresentada pelo autor ante a sua ausência na solenidade 

conciliatória deixo de aplicar a sanção do art. 334, §8º do NCPC, pois 

verifica-se que os documentos anexos a petição de fls. 32/33 comprova a 

veracidade dos fatos narrados, de modo que REDESIGNO a Sessão de 

Conciliação que será realizada por este Juízo para o dia 31/10/2018 às 

14h30min.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233999 Nr: 4226-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fl.30, de modo que DETERMINO que todas as 

intimações sejam feitas em nome do Drº. Altemar Dias da Gama, OAB/MT 

18.322.

No mais, DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 30, conforme 

pugnado.

INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247943 Nr: 2093-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 133 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para manifestar 

acerca da proposta dos honorários apresentado pelo períto Alcides 

Liberali de fls.136/137 o qual apresenta a proposta de honorários no valor 

de R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais) ressalvando que, caso 

sejam apresentados quesitos suplementares, o referido valor deverá ser 

complementado, com acréscimo da quantia correspondente as horas 

técnicas necessáris para tanto, como determinado na r. decisão, deverá 

ser depositado 50% do valor dos honorários para início das atividades e o 

restante no final quando da entrega do Laudo os quais deveráo serem 

depositados na conta única do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229722 Nr: 1656-54.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o pedido de fls. 47, DETERMINO a inclusão da JUCEMAT no 

polo passivo da demanda, uma vez que consignada sua figura como 

litisconsórcio necessário.

Destaco que no litisconsórcio necessário há uma legitimação conjunta 

para atuar no feito, sendo indispensável para o desenvolvimento válido do 

processo, nos termos do art. 114 do CPC/15, o que observo pela alegação 

de fraude no documento oriundo da litisconsorte.

 Assim sendo, CITE-SE a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para 

que, querendo, responda à contenda, bem como se manifeste acerca da 

suposta fraude documental, no prazo assinalado no art. 183, §1º do 

CPC/15.

 No que toca ao pedido de extensão dos efeitos da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, tal já foi resolvido quando da decisão de fls. 

41.

Com ou sem manifestação, certifique-se e intime-se o embargante para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Procedam-se com as alterações ao Sistema Apolo e capa dos autos.

Após de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249355 Nr: 2764-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elusia M. P. da Silva & Cia. Ltda - ME, Emerson 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação de fls. 55/58, DEFIRO o pedido de juntada de 

procuração, devendo proceder com a alteração da capa dos autos e ao 

Sistema Apolo para fazer constar o nome dos patronos ora habilitados.

DÊ-SE vista aos novos patronos constituídos, devendo observar a 

devolução do prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259634 Nr: 1681-62.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emericle Lima de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Com o olhar volvido ao princípio da primazia do mérito, à luz do art. 6º , 

CPC e tendo em vista que a perícia é uma das provas essenciais para 

auferir uma decisão justa para ambas às partes, DEFIRO o pedido de fl.86, 

de modo que DETERMINO que seja agendada nova data para realização da 

perícia médica, bem como a intimação da mesma. Após, CUMPRA-SE o 

remanescente da decisão de fls. 52/56.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256280 Nr: 187-65.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Pauferro da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).
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INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 105052 Nr: 1207-72.2010.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Transportadora Roda Viva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Ativos S/A - 

Securitizadora de Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gabriel da Silva Júnior - 

OAB:12.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio fonseca Aires - 

OAB:15.959, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, Jose Arnaldo 

Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14258-A

 Vistos em correição.

Considerando o petitório de fl. 245, e, ante ao fato do digno advogado 

possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor depositado em favor da parte autora, observando a 

conta bancária ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o 

competente alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal.

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrendo o prazo para manifestação, certifique e remetam os autos 

ao arquivo nos termos da sentença de fl. 213.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249102 Nr: 2647-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Luiz Carlos Cezário, Carlos Alberto Nunes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22.464/MT, RAFAEL MIRANDA 

SANTOS - OAB:22.550/MT, RENATA SILVA COSTA SALCI - 

OAB:22.569/MT, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 (...)INTIMEM-SE pessoalmente os requeridos para comparecerem ao ato 

processual designado a fim de prestar o depoimento pessoal, com as 

advertências legais.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22/11/2018, às 13h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá 

aportar aos autos no prazo do art. 407 do CPC, sob pena de 

preclusão.EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas 

eventualmente residentes em jurisdição diversa, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento.INTIMEM-SE as partes e respectivos 

causídicos, o Ministério Público e as testemunhas tempestivamente 

arroladas.Sem prejuízo do encimado, o MPE pugnou pela renovação de 

algumas medidas constritivas anteriormente deferidas, as quais passo a 

analisar.Antes de analisar o pedido de penhora no rosto dos autos do 

processo Código 74819, DETERMINO que seja diligenciado pelo MPE em 

que fase se encontra o referido processo, com o fito de evitar prejuízos 

irreversíveis, bem como eventuais diligências para depósito deverá ser 

pugnado e efetivado naqueles autos.Quanto ao pedido de renovação da 

tentativa de penhora via Bacenjud, a DEFIRO devendo ser realizada junto a 

conta ora apresentada, devendo os autos permanecer em gabinete para 

efetivação.Em sendo as diligências encimadas negativas, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de quebra de sigilo via Infojud, eis que 

medida excepcional e mais drástica.CUMPRA-SE.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233421 Nr: 3864-11.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Caetano Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Ssnchik Tulio - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 109, suspendendo o feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, § 1º do CPC.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 144449 Nr: 4083-63.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 97, de modo que DETERMINO a remessa dos autos 

ao arquivamento provisório pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, CPC.

Após o transcurso do prazo do arquivamento provisório, INTIME-SE a 

requerente para promover o regular prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29020 Nr: 2878-38.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Cesar Calejon de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:167924/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fls. 172, conforme pugnado.

INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258976 Nr: 1392-32.2018.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Idione Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maria Eliani Silveira Dall Agnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido constante na petição de fl. 42, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 15 (quinze) dias à parte autora, para as devidas 

providências.

Transcorrido referido interregno, INTIME-SE a parte inventariante para 

juntada da guia de ITCD e certidão negativa emitida pela PGE em nome do 

de cujus.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 143969 Nr: 3590-86.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comibrás Litoral Com. E Serviços Ltda, Daniel 

Carrara, Luiz Claudio Vidal de Araujo, Maurilio Martins Pessoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto Cannizza 

Giglio - OAB:231.165

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 212, suspendendo o feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, § 1º do CPC.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237239 Nr: 1381-71.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Terezinha Teixeira, Sueli Cristina Teixeira, Sonia 

Aparecida Andreatti, Clarice de Oliveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fl.523/523-vº, a fim de habilitar a patrona da(s) 

parte(s) autora(s) a Dr. Suellen Menezes Barranco, OAB/MT 15.667, 

devendo proceder com a alteração da capa dos autos e ao Sistema Apolo 

para fazer constar o nome da patrona ora habilitada.

DÊ-SE vista a patrona constituída, devendo observar a devolução do 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 177599 Nr: 575-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16595, Cristina Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Toste Cardoso - OAB:, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361

 Vistos.

De pronto, DEFIRO o pedido de dilação de prazo, de modo que CONCEDO o 

prazo de 30 (trinta) dias para atualização do débito exequendo.

Considerando o executado não adimpliu a divida, DEFIRO o petitório de fls. 

312-v, e DETERMINO que DESIGNEM-SE datas e horários para realização 

de hasta pública que será realizada no átrio do edifício do Fórum local, 

devendo os editais ser expedidos com observância plena aos artigos 881, 

886 e 887 do Código de Processo Civil, bem como ao Capítulo 6, Seção 7, 

da CNGC.

Nos termos do artigo 887, § 4º, do Estatuto Adjetivo Civil e, visando 

atender às peculiaridades da Comarca, DETERMINO que os editais sejam 

divulgados na Rádio Comunitária local, no espaço destinado à utilidade 

pública.

NOMEIO para a hasta pública do bem móvel submetido à constrição 

judicial, o leiloeiro oficial – Jose Pedro Araújo promover Wellington Martins 

Araújo - representante da empresa especializada Araújo Leilões, a qual 

deverá ser intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo com o 

encargo, manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

FIXO o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a 

título de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo 

arrematante.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 174794 Nr: 38-45.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o petitório de fls. 126, dê-se VISTA à parte autora para 

pugnar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30154 Nr: 792-60.2008.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirilo de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes - OAB:10.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese os autos terem vindo conclusos, verifico que há certidão às 

fls.164 informando que o recurso especial foi admitido e os autos foram 

transmitidos eletronicamente ao STJ.

Assim sendo, AGUARDE-SE em cartório o julgamento do mencionado 

Recurso.

Se julgado, certifique-se.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252473 Nr: 4316-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdO, CEOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a justificativa do documento de fls. 31/32-v e seguintes, abra-se 

VISTA do feito à exequente para manifestar o que é de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Após, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 19044 Nr: 2788-35.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 147, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD de bens em nome do executado, inscrito no CPF/CNPJ nº 

361.917.871-20. Se frutífera a localização de veículos em nome dos 

executados, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a consulta reste infrutífera, à apreciação do pedido de consulta no 

sistema INFOJUD.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233999 Nr: 4226-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322

 Autos nº 4226-13.2015.8011.0011 (Código: 233999)

 Vistos.

Ante o acostado à fl. 21, INTIME-SE o requerido por edital.

Após, com o transcurso do prazo, considerando que pende de pagamento 

das despesas/custas processuais pela parte requerida, ante o teor da 

certidão inclusa às fls. 19, ANOTE-SE à margem da distribuição os 

referidos valores em desfavor da requerida, em seguida, CUMPRA-SE o 

remanescente da sentença já exarada nos autos expedindo-se o 

necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 20 de setembro de 2016.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233999 Nr: 4226-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322

 Processo n.º 4226-13.2015.811.0011 – Código: 233999

Vistos em Correição;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo Município de Mirassol 

D´Oeste/MT em face de Manoel Messias dos Santos, devidamente 

qualificados nos autos, pretendendo receber dívida de natureza tributária.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo, por isso, a extinção do feito (fls. 15).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF c/c o art. 924, 

inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais, visto 

que, embora haja informação que já foram quitadas extrajudicialmente, não 

há recolhimento judicial.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de maio de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253450 Nr: 2850-68.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BTBM, MEMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, Rafael 

Herrera de Oliveira - OAB:18.387/0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos em correição.

Em análise detida dos autos, verifico que a parte requerida efetuou a 

juntada dos documentos de fls. 84/166, contudo, ainda não fora 

oportunizado à requerente manifestar-se acerca destes. Assim, com 

fulcro nos art. 7º e 10 do CPC, INTIME-SE a autora, para, querendo, 

manifestar acerca de aludidos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSO para saneamento.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 150201 Nr: 541-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Roda Viva Ltda, José Ribeiro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Luciana Joanucci Motti - OAB:7832/ MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação de fls. 127, DEFIRO o pedido de 

substabelecimento, devendo proceder com a alteração da capa dos autos 

e ao Sistema Apolo para fazer constar o nome da patrona Dr. Mauro Paulo 

Galera Mari, OAB/MT 3.056.

DÊ-SE vista a patrona constituída, devendo observar a devolução do 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245411 Nr: 761-25.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o processamento da demanda de reconhecimento de união 

estável post mortem nos autos de inventário, razão porque DETERMINO 

que se proceda às alterações ao Sistema Apolo e capa dos autos.No que 

toca ao pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, mantenho 

o entendimento de fls. 20/20v para que as custas sejam pagas ao final do 

feito, posto que não houve juntada de prova hábil para que alterasse a 

situação processual.No mais, RECEBO a inicial em todos os seus termos, 

de modo que se dê vista ao MPE para se manifestar, nos termos do art. 

178, II do CPC/15.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II do 

CPC/15).Com a juntada do parecer ministerial, À autora para cumprimento 

do comando de fls. 58, inclusive com a devolução de prazo.De tudo 

cumprido e certificado,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 20994 Nr: 1180-65.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Messias Saber de Molon, Sueli de Souza 

Lobato Molon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Rico Antoniassi, Azuilia Cecilia Rico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que houve a regularização processual em relação aos 

executados, DETERMINO que se procedam à competente atualização ao 

Sistema Apolo e Capa dos Autos.

No mais, verifico que o pedido de fls. 478/484 versa sobre suposta fraude 

à execução perpetuada em relação ao imóvel denominado Fazenda Santa 

Vitória (fls.306, 436 e 469v), deste modo, antes de analisar tal ocorrência, 

DETERMINO a intimação do terceiro adquirente do imóvel conforme consta 

na certidão de fls. 469v, Dr. Gustavo Tostes Cardoso OAB n.º 6.635/MT, 

patrono atuante nesta comarca, nos termos do §4º do art. 792 do CPC/15.

 Com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, À exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que 

entender cabível ao presente estágio processual.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 26 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 219593 Nr: 3520-64.2014.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Pinto Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etienne Wallace Pascutti - 

OAB:PR / 59.442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Vistos em Correição.

I. Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito 

em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o pagamento 

do débito de fls. 156/157 acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do NCPC.

II. Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, 

nos termos do art. 525 do NCPC.

III. Ausente o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais 

custas de execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).

IV. Ausente o pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os 

honorários advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud.

V. Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, 

LAVRE-SE o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de 

justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do 

art. 841 do NCPC, dispensada a intimação se a penhora foi realizada na 

presença do devedor.

VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se 

a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos 

para decisão.

VII. Ausente impugnação, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento à parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo 

a mesma se manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 

(dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser arquivados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 105980 Nr: 1292-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Longo Neves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto da Rocha Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Vistos em Correição.

INDEFIRO o pedido de fl. 182, pois conforme certificado à fl.184, a certidão 

de honorários já fora expedida.

No mais DETERMINO o retorno dos autos AO ARQUIVO.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250666 Nr: 3355-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Kimio Ikuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que pugne o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247627 Nr: 1932-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Silvio Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que pugne o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 202104 Nr: 379-37.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pé na Lua Comércio de Calçados Ltda, 

Fernanda Aline Maria Dal Pra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que pugne o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253426 Nr: 4971-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda, Emerson Pereira da Silva, 

Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 260833 Nr: 2161-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires Garcia de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 INTIMAR o prcurador da parte embargante para que se manifeste 

conforme r. decisão de fls. 121. Acerca do prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255727 Nr: 5892-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires 

Garcia de Oliveira, Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que pugne o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240939 Nr: 3390-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira Pessoa Estevam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que pugne o que é de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2241 Nr: 8-50.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:3059-MT

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que pugne o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 195.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001493-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

IURI SEROR CUIABANO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001493-52.2018.8.11.0011. 

Vistos em correição. Cuida-se de “Mandado de Segurança com Pedido de 

Medida Liminar” impetrado por Iuri Seror Cuibano em desfavor do Município 
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de Mirassol D' Oeste/MT, ambos qualificados nos autos, em que requer a 

percepção da totalidade dos valores depositados no Fundo da 

Procuradoria Municipal referente aos honorários sucumbenciais obtidos 

por meio das execuções fiscais, em razão de, atualmente, estar atuando 

sozinho na função de advogado. Com a inicial vieram os documentos 

anexados nos ID's nº 15634092, 15634134, 15634137, 15634247, 

15634256, 15634261 e 15634955. A despeito do impetrante postular a 

concessão de liminar inaudita altera pars, mister a formação do 

contraditório. Assim, NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações 

necessárias. CUMPRA-SE o artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, 

CONCLUSOS para a apreciação da liminar. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001406-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE CRISTINA DA SILVA (IMPETRANTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERENCIA DE INFORMAÇOES IPVA/GIPVA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001406-96.2018.8.11.0011. 

IMPETRANTE: JOCIANE CRISTINA DA SILVA IMPETRADO: GERENTE DA 

GERENCIA DE INFORMAÇOES IPVA/GIPVA Vistos em correição; Cuida-se 

de Mandado de Segurança c/c pedido de liminar impetrado pelo Jociane 

Cristina da Silva em desfavor de Adair Bavaresco – Responsável pela 

Gerência de Informações do IPVA da Secretaria do Estado de Mato 

Grosso, todos devidamente qualificados. Consta na inicial que, na data de 

27/10/2011, Policiais Federais procederam com o cumprimento de 

mandado de busca e apreensão proveniente da Quarta Vara Federal 

Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, conforme procedimento 

n.º 0010829-19.2011.4.03.6181, logrando êxito em apreender diversos 

bens, dentre os quais, a camionete Toyota Hilux CD 4x4, SRV, Diesel, 

ano/modelo 2009, cor prata, placa NLU 4079. Consta ainda que, 

posteriormente, em 29/05/2015, o digno Juízo Federal Criminal acima 

nominado decretou o perdimento dos bens apreendidos, inclusive, da 

camioneta Toyota Hilux. Nada obstante a impetrante, ao tentar finalizar o 

inventário do seu falecido esposo, deparou-se com a existência de 

débitos relativos ao IPVA do veículo suso citado, referentes aos 

exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, que totalizaram a importância de 

R$ 9.573,84 (nove mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e quatro 

centavos). Alegou que as cobranças são indevidas, porquanto o IPVA é 

tributo de natureza real, cujo fato gerador é a propriedade de veículo 

automotor e que, tendo sido a impetrante despojada da posse desde 2013, 

não há falar na sua incidência. Com a inicial vieram os documentos 

anexados entre os ID’s 15306180 e 15306414. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Antes de se 

adentrar a questão posta, é oportuno trazer a baila os ensinamentos do 

Ministro Teori Albino Zavascki[1], sobre a natureza jurídica da liminar no 

mandado de segurança: Não há dúvida que a liminar em mandado de 

segurança constitui típica hipótese de antecipação de efeito da tutela, 

semelhante à prevista no art. 273, I, do Código. Quem lhe nega esse 

caráter antecipatório, geralmente parte do pressuposto equivocado de que 

antecipação é o mesmo prejulgamento da causa. (...) Também a 

antecipação prevista no art. 273, I, do Código de Processo Civil, não 

constitui prejulgamento da causa, nem afirma ou retira direito algum, e nem 

produz efeitos jurídica definitivos; e ela também tem por finalidade apenas 

acautelar direito ameaçado por risco de dano. Tais circunstâncias, 

contudo, de modo algum comprometem sua natureza antecipatória, pois o 

que fixa tal natureza é o conteúdo da medida, e não a sua finalidade. 

Quanto à finalidade, há identidade entre a medida cautelar e a 

antecipatória, já que ambas, em última análise e a seu modo próprio, visam 

a preservar a utilidade da função jurisdicional. Na espécie do art. 273, I, 

para afastar o perigo de comprometimento ao processo, a técnica utilizada 

é a de antecipar, em caráter provisório, algum efeito executivo decorrente 

da futura sentença, sem que isto, obviamente, importe prejulgamento da 

causa. Neste pórtico, é oportuno frisar que para a concessão de liminar é 

imprescindível a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, o fumus 

boni juris e periculum in mora, os quais, encontram-se satisfatoriamente 

demonstrados. Explica-se. Em sede de cognição sumária, observa-se que 

a sentença jungida no ID 15306411 efetivamente decretou o perdimento do 

veículo Toyota Hilux CD 4x4, SRV, Diesel, ano/modelo 2009, cor prata, 

placa NLU 4079, em razão da condenação do falecido marido da 

impetrante na seara criminal, pela prática do delito insculpido pelo art. 33 

de Lei de Drogas, na data de 29/05/2013. Antes disso, porém, a camionete 

já havia sido apreendida pela Polícia Federal, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão extraído dos autos n.º 

0010829-19.2011.4.03.6181. Descaracterizado está, portanto, o fato 

gerador do tributo, qual seja, a propriedade de veículo automotor, lançado 

no exercícios posteriores à decretação do perdimento do veículo. Nesse 

sentido, colaciona-se o seguinte julgado do escólio do STJ, in verbis: 

TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. PENA DE PERDIMENTO 

APLICADA EM 2006. TRIBUTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2007. 

INEXIGIBILIDADE. 1. Hipótese em que o impetrante argumenta ter sido 

apreendido seu veículo pela Receita Federal e aplicada a pena de 

perdimento em 2006, o que inviabiliza a cobrança do IPVA relativo ao 

exercício de 2007. O Tribunal de origem entendeu inexistir prova 

inequívoca do alegado. 2. A inicial foi instruída com cópia do Termo de 

Apreensão em que consta a aplicação da pena de perdimento no ano de 

2006. A Receita Federal certificou que o documento representa a decisão 

final do Fisco. 3. É inviável a cobrança do IPVA relativo ao exercício de 

2007 se há comprovação de que o veículo não pertencia ao impetrante 

nesse ano. 4. Recurso Ordinário provido. (RMS 27.326/MG, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 

06/05/2009). Quanto ao periculum in mora, alude-se que a impetrante 

almeja finalizar o inventário de seu falecido esposo, necessitando, para 

tanto, das certidões negativas de débitos estaduais, mostrando-se 

plausível a concessão da medida. Ante o exposto, CONCEDO a liminar 

perseguida, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos 

débitos de IPVA lançados em nome do “de cujus” Gilberto Ferreira da 

Silva, referente ao veículo: CAMIONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, 

DIESEL, ANO E MODELO 2009, COR PRATA, PLACA NLU 4079, referente 

aos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, até segunda ordem, sob pena 

de multa a ser oportunamente fixada por este Juízo para o caso de 

descumprimento da medida. Notifique-se a autoridade apontada como 

coatora do conteúdo da inicial, entregando-lhe a segunda via, bem como 

as cópias dos documentos que a instruem, a fim de que no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessária (art. 7º, inciso I, 

da Lei 12.016/2009). Com a vinda das informações, dê-se vista dos autos 

ao representante do Ministério Público. Ciência ao respectivo órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos 

moldes do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após o decurso dos 

prazos acima, com ou sem a manifestação, venham-me os autos 

conclusos para decisão, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, da 

já referida Lei n. 12.016/2009. Registre-se que o presente feito tramita com 

prioridade para julgamento, nos termos do artigo 7º, § 4º, da Lei n. 

12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em substituição legal (Datado e 

assinado digitalmente) [1] ZAVASCKI, Teori Albino. "Antecipação da 

Tutela." 2ª ed. São Paulo: Saraiva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001012-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA MARIA DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 20/08/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

1592384, em 01/10/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 1 de outubro de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 471 de 871



Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 24976 Nr: 2250-83.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Dusso Braga Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Terezinha Aparecida Braga 

Menezes - OAB:6972-b

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 136, cujo teor 

transcrevo:”Trata-se de Ação Monitória, proposta por Distribuidora Aurea 

de Medicamentos Ltda., em face de Sebastião Dusso Braga Neto aviada 

com escopo de obter tutela judicial específica, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, tendo as 

partes pugnado pela homologação do acordo de fls. 134/135.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e SUSPENDO a presente execução, até que o presente ajuste 

cumpra-se integralmente.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam dispensados de seu pagamento, conforme art. 90, §3° do 

CPC.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237776 Nr: 1660-57.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15.078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 264/269, cujo 

dispositivo transcrevo:”

À luz do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

exordial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para 

adjudicar em favor da requerente Cleusa Gonçalves dos Santos o imóvel 

urbano constituído pelo Lote nº 04, da Quadra nº 02, situado no 

loteamento denominado Conjunto Habitacional Juruena I, neste município, 

com área de 288,00 metros quadrados; Medindo: Frente: 12,00 metros 

para Rua B; Fundo: 12,00 metros para o lote nº 15; Lado Direito: 24,00 

metros para o lote nº 05; Lado Esquerdo 24,00 metros para o lote nº 03, 

conforme Matrícula nº 20.162, no Livro nº 02, registrado no Cartório do 

Primeiro Ofício desta Comarca.

 Isento os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, 

na forma da Lei Estadual nº 7.603/2001. Em contrapartida, condeno-os ao 

pagamento de honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se a carta de 

adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242597 Nr: 4178-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Whanderson da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 90, cujo 

dispositivo transcrevo:”Desse modo, expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 74.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243659 Nr: 4759-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 50, cujo 

teor transcrevo:Conforme se infere à fl. 45, vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo verbas 

a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236230 Nr: 845-60.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY ª STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 80 cujo 

dispositivo transcrevo:”O ajuizamento da presente execução ocorreu em 

17/03/2016, logo, nos termos do art. 174, caput, do CTN, constata-se de 

decorreram mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do 

crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal, de sorte que 

o crédito tributário restou fulminado pela prescrição.

Diante do exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para 

declarar prescrito o crédito o crédito tributário, extinguindo o presente feito 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do NCPC c/c art. 

174 do CTN.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, 

cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da 

causa, que equivale ao valor da CDA de fls. 78/79, conforme art. 85, §3º, I 

do Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 190516 Nr: 2774-36.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 176, cujo 

teor transcrevo:”Conforme se infere à fl. 169, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas remanescentes a serem adimplidas.

Outrossim, verifica-se que a causídica constituída nos autos possui 

poderes para receber e dar quitação, consoante denota-se por meio das 

procurações carreadas às fls. 133-vº, 134-vº, 136, 136-vº, 140, 142-vº, 

144-vº, 146-vº, 147, 150-vº e 153.

Desse modo, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, 

sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 194133 Nr: 3358-06.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na presente impugnação ao 

cumprimento de sentença.Condeno o impugnado ao pagamento de custas 

e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja 

verba fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entrementes, 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do Código de 

Processo Civil.Para que seja sanada qualquer dúvida com relação ao 

quantum devido, determino a elaboração de planilha de cálculo pelo 

Contador deste Juízo e a sua consequente juntada aos presentes autos, 

nos moldes fixados nesta sentença e na sentença de fls. 46/51, no prazo 

de 10 (dez) dias.Com a juntada os cálculos, intimem-se as partes para que 

se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se que o silêncio 

será interpretado como anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do 

Juízo.Após o trânsito em julgado, em nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 16876 Nr: 888-17.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - C E F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Prado & Prado Ltda - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 79/80, cujo 

dispositivo transcrevo:”Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito 

tributário exigido nestes autos, extinguindo o presente feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo 

Civil.

Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal conferida à 

Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251966 Nr: 4059-25.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tailor Bueno de Camargo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 106, cujo 

teor transcrevo:”Desse modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 10.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 182922 Nr: 1463-10.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHOO, Tatiane de Melo Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 89/92, cujo 

dispositivo transcrevo:”Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de trinta dias.

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula n.º111/STJ).

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, nos termos 

da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de 

acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 162947 Nr: 2341-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Brusqui de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 143, cujo 

teor transcrevo:”onforme se infere à fl. 137/138, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 
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havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 174197 Nr: 4719-92.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marli Castilho Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 13, cujo 

dispositivo transcrevo:...Expeça-se ofício ao Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das 

verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação da requisição e à conta do 

respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos autos ao 

gabinete.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, uma vez que a 

causídica constituída nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere à fl. 13.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257933 Nr: 883-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva, Ivone Barbosa Garcia Silva, 

Carmem Ivone Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Cardoso Assessoria Jurídica - 

Advogados Assossiados, Gustavo Tostes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 Intimar a advogada do embargado para que se manifeste nos autos em 05 

dias sobre a decisão de fls. 252, cujo teor transcrevo:"Código 257933. 

Vistos em correição; Considerando-se que os embargantes erigiram nova 

tese a justificar a iliquidez do título executivo na réplica, consistente no 

fato de que, nos termos do Código de Ética da OAB, no caso de 

rompimento do contrato, os honorários advocatícios deverão arbitrados 

proporcionalmente aos serviços prestados, intimem-se os embargados 

para que se manifestem, em cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, volvam-me conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 13 

de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 260635 Nr: 2090-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, PHA, 

MJHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Alves Neto, Rosimeire da Silva 

Humberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA FRANCO SILVA - 

OAB:22314/O

 Intimar a advogada da parte requerida sobre a sentença de fls. 87/90, 

cujo dispositivo transcrevo:”...À luz do exposto, em consonância com o 

art. 33 e ss. do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na presente medida de 

proteção, concedendo a guarda definitiva dos infantes Phelipe Humberto 

Alves e Maria Julia Humberto Alves, ao genitor José Maria Alves Neto...."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 75129 Nr: 1261-72.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FN-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CL, PIeCL-E, DVPL, RMTEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jeferson Luis Fernandes Beato - OAB:3.057

 Intimar o advogado do executados sobre a decisão de fls. 338,cujo 

dispositivo transcrevo:”...No que tange ao pedido de inclusão do 

corresponsável Darci Dorival Valério, intime-se a parte executada para 

que se manifeste quando ao pleito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, cumpra-se o remanescente da decisão proferida às fls. 287/292. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 22667 Nr: 2550-79.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

LEILÃO ELETRÔNICO

AUTOS Nº 2550-79.2005.811.0011 CÓDIGO: 22667

AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE: FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT.

EXECUTADO(S): B.CAMARGO ENG. E COM. Ltda. (CNPJ: 

14.948.731/0001-78)

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/01/2006

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.536,65(Três mil quinhentos e trinta e seis e 

sessenta e cinco centavos) em 06 de Janeiro de 2006.

PRIMEIRA PRAÇA: 05/10/2018 às 14:00 horas, por preço não inferior ao 

da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 16/10/2018 às 14:00 horas, pela melhor oferta, exceto 

pelo preço vil, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Leilão Eletrônico, Pela rede 

mundial de computadores através do site www.faleiloes.com.br

DESCRIÇÃO DOS BENS: I - 01-(um) Lote 02 da Quadra B, localizado na 

Rua Senador Henrique Della Roque, Jardins das Flores, com 364,82 m², 

com frente para Rua Senador Henrique Della Roque com 13,00 m²; Fundo 

para o Lote 05 com 14,00 metros; lado direito para o Lote 03 com 26,05 

metros e o lado Esquerdo para o lote 01 e também com 26,05 metros, que 

se encontra VAGO, sem iluminação, calçamento, rede de asfáltica, rede 

esgoto e agua. Matricula nº 1062 do Cartório do 1º Oficio de registro de 

imóveis da comarca de Mirassol D’Oeste

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) em 31/10/2012.

VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 17.085,03(Dezessete mil e 

oitenta e cinco reais e três centavos) em 05/09/2018.

ÔNUS: Matricula não desmembrada nº 1062 do Cartório do 1º Oficio de 

registro de imóveis da comarca de Mirassol D’Oeste

II - 01-(um) Lote 07 da Quadra B, localizado na Av Getúlio Vargas, Jardins 

das Flores, com 360,18 m², com frente para Av Getúlio Vargas com 12,00 

m²; Fundo para o Lote 13 com 12,00 metros; lado direito para o Lote 06 

com 30,01 metros e o lado Esquerdo para o lote 08 e também com 30,01 

metros, que se encontra VAGO, sem iluminação, calçamento, rede de 

asfáltica, rede esgoto e agua. Matricula nº 1062 do Cartório do 1º Oficio 
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de registro de imóveis da comarca de Mirassol D’Oeste

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) em 31/10/2012.

VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 17.085,03(Dezessete mil e 

oitenta e cinco reais e três centavos) em 05/09/2018.

ÔNUS: Matricula não desmembrada nº 1062 do Cartório do 1º Oficio de 

registro de imóveis da comarca de Mirassol D’Oeste

III - 01-(um) Lote 08 da Quadra C, localizado na Rua Afonso Pena, Jardins 

das Flores, com 360,18 m², com frente para Rua Afonso Pena com 12,00 

m²; Fundo para o Lote 13 com 12,00 metros; lado direito para o Lote 07 

com 30,01 metros e o lado Esquerdo para o lote 09 e 10 com 30,01 metros, 

que se encontra VAGO, sem iluminação, calçamento, rede de asfáltica, 

rede esgoto e agua. Matricula nº 1062 do Cartório do 1º Oficio de registro 

de imóveis da comarca de Mirassol D’Oeste

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) em 31/10/2012.

VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 21.356,29 (Vinte um mil 

trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) em 

05/09/2018.

ÔNUS: Matricula não desmembrada nº 1062 do Cartório do 1º Oficio de 

registro de imóveis da comarca de Mirassol D’Oeste

VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais) 

em 31/10/2012.

VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES ATUALIZADAS: R$ 55.526,35 

(cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco 

centavos) em 05/09/2018.

RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não constam nos autos.

LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 

019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato nº 064/2013.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO – O pagamento da comissão do(s) 

Leiloeiro(s) Oficial(is) deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) 

horas a contar do encerramento do leilão/ciência da liberação do lance 

condicional, através do depósito em conta vinculada ao processo, a ser 

fornecida pelo leiloeiro.

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de deposito judicial 

relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária autorizada.

PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da arrematação, 

conforme previsto no artigo 895 § 1º do CPC/2015, exige-se o pagamento 

da 1ª (primeira) parcela à vista, de pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do lance, devidamente acrescida da comissão do(a) 

leiloeiro(a), garantido por hipoteca do próprio bem, corrigidas por 1% (hum 

por cento) ao mês somando-se ainda o INPC, limitado a 30 (trinta) parcelas 

mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da 

arrematação, devendo o montante ser quitado mediante guia de depósito 

judicial vinculada aos autos a que se refere o bem arrematado. Na 

hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 

10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas 

(conforme art. 895 §4º do CPC).

ADVERTENCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil. Caso não haja expediente forense em algum dos dias designados, o 

ato fica automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário e local.

INTIMAÇÃO: Ficam, desde já, intimadas através do presente edital e/ou na 

pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) 

encontrado(s) para intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os 

interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou 

credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados 

forem: B.CAMARGO ENG. E COM. LTDA. (CNPJ: 14.948.731/0001-78), das 

datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Se os dias designados para o 

leilão for feriado, o mesmo realizar-se-á no dia útil subsequente 

independentemente de nova publicação.

Mirassol D’Oeste – MT, 21 de setembro de 2018.

Caroline da Silva Cruz de Sá

Gestora Judiciária Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3627 Nr: 770-17.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Schimith

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 770-17.1999.811.0011 – Cod: 3627

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE RÉQUERIDA: João Batista Schimith

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): João Batista 

Schimith, Cpf: 08016518168 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), autônomo.

FINALIDADE: Intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição; Interposto recurso de 

apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as 

matérias previstas no §1º do artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser 

recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intimem-se os apelantes para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT 20 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo 

Marques, estagiário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 26 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244910 Nr: 493-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimar o advogado do requerente de que foi designado para o dia 

11/12/2018 as 15:30 horas para a realização de inquirição de Testemunha 

Neuci Eliete Longhi na Comarca de Cáceres - MT aravés de CP registrada 

sob o número 1005411-79.2018.811.0006.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257276 Nr: 602-48.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxilia Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

24/10/2018, às 9:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259158 Nr: 1497-09.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Gonçalves Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

24/10/2018, às 8:50 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 5331-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

24/10/2018, às 8:30 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001447-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo n.º 1001447-63.2018.8.11.0011 

Vistos em correição. Cuida-se de "Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada" manejada por Maria Iria Gonçalves 

Fernandes em desfavor do Banco Pan S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos, em que requer in initio litis e inaudita altera parte 

seja determinado a reclamada que abstenha de efetuar o desconto do 

débito cobrado indevido em sua folha de pagamento, bem como a citação 

da parte reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados. 

Narra a requerente que, “(...) é pessoa idosa (62 anos), tendo como única 

e exclusiva fonte de renda a aposentadoria que recebe do Estado de Mato 

Grosso na condição de aposentada. Na qualidade de aposentada do 

Estado de Mato Grosso, a requerente recebe seu benefício mensalmente 

em conta corrente, sem que o Estado emita contra-recibo (holerite) com o 

memorial descritivo de seu crédito e respectivos descontos. Necessitando 

para tanto, acessar ao sistema de consulta online de contracheque, o que 

não realizada habitualmente. Recentemente, a Requerente recebeu em sua 

residência Cartão Magnético do Banco Requerido, SEM SOLICITAÇÃO 

conforme documentos em anexo. Insta consignar, que a Requerente ao 

receber o Cartão, e ciente que jamais solicitou o referido cartão para 

verificar sua assinatura, entrou em contato com o Banco Requerido 

solicitando cópia do Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito, no qual 

gerou o número de protocolo nº 36262443, oportunidade que foi informada 

que deveria acessar o site do Banco Requerido preencher uma solicitação 

e encaminhar para que o Banco pudesse encaminhar o Contrato. No 

entanto, não satisfeita com tamanha burocracia, com ajuda de sua filha, 

entrou em contato novamente com Banco Requerido através da Central de 

Atendimento no dia 12/09/2018, gerando o protocolo nº 9167197, no qual a 

atendente informou que encaminharia o referido contrato no prazo de 05 

(cinco) dias no e-mail informado. Pasmem Excelência, no dia 18/09/2018, a 

Requerente recebeu no seu e-mail a cópia do Contrato de Adesão de 

Cartão de Crédito. No entanto, o contrato apresentado pelo Requerido o 

qual consta a suposta assinatura da Requerente, esta não reconhece 

como sendo sua, motivo pelo qual trata-se de empréstimo indevido. Desta 

forma, desconfiada da atitude do Banco Requerido, a Requerente com 

auxílio de sua filha, emitiu seu contracheque dos mês de agosto/2018, 

quando então identificou que estavam sendo descontados em seu 

subsídio (consignado em folha) valores relativos a suposto cartão de 

crédito. Surpresa com a identificação do malfadado desconto, a 

requerente emitiu todos os seus contracheques com os descontos 

indevidos, e, observou que odiosa e ilegal cobrança teve início em 

NOVEMBRO/2013. Excelência, deve-se destacar que a Requerente possui 

outros empréstimos, no entanto, NUNCA SOLICITOU ou realizou qualquer 

empréstimo com o Banco Requerido. Somados os descontos ilegais 

consignado em folha de pagamento já realizados, totalizam R$9.260,89 

(nove mil e duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), que 

deverão ser restituídos em dobro, com juros e correção monetária.(...)” Os 

autos vieram conclusos. Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos e DEFIRO o pedido de concessão da Justiça 

Gratuita. No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

mister algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 
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porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente nunca teve qualquer tipo de relação jurídica com a 

demandada, não podendo continuar sendo realizados descontos em sua 

folha de pagamento, podendo causar prejuízos ao seu próprio sustento e 

de sua família. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, que se encontra sendo 

cobrada por valores mesmo sendo esses, em tese, indevidos, sendo a 

espera ao provimento final por demais danosa, apenas no que toca ao 

pleito de suspender as cobranças de serviço nunca contratado. Nas 

ações que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição 

em cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de 

obrigações de fazer fungíveis, a antecipação da tutela específica e a 

sentença serão efetivadas através de simples expedição de ofício(s) 

ao(s) órgão(s) responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte 

autora na petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não 

impede a parte adversa, quando cientificada da ação, que haja no sentido 

de determinar a providência por esponte própria e comunique nos autos. 

Com essas razões e os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada SUSPENDA/ABSTENHA de efetuar os 

descontos na folha de pagamento da requerente, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). INTIME-SE a parte requerida acerca 

da presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. Cite-se a parte 

ré para que compareça a sessão de conciliação/mediação designada para 

o dia 08 de novembro de 2018, às 13h30min devidamente acompanhada 

por seu advogado, a ser realizada neste Juízo. Intime-se a autora na 

pessoa do sua advogada, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Consigno 

ainda que não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT. 

(datado e assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BERTOLDO URSULINO ISIDORO (REQUERENTE)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL 

D'OESTE Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA 

PROCESSO n. 1001491-82.2018.8.11.0011 Valor da causa: $10,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BERTOLDO 

URSULINO ISIDORO POLO PASSIVO: Nome: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA FINALIDADE: Procedo 

com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. Decisão 

de ID. 15632037, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial, 

Data: 23/01/2019 Hora: 15:30. Informo, ainda, que em conformidade com a 

Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a intimação pessoal da parte 

autora para que compareça à referida audiência, devendo Vossa 

Senhoria comunica-la do dia e horário de realização da mesma. 

Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as custas 

processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da 

CNGC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). MIRASSOL 

D'OESTE, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-72.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

LUIS PINHEIRO FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

TERRA BRASIL CAFE E INTERNET LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15488694, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NIZIA SEBASTIANA FREIRE REGIS (EXEQUENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15513811, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-19.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE BRITO (EXEQUENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15512835, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-32.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15305398, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado incontroverso, observando a 

conta bancária ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o 

competente alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal. 

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o 

levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA REIS (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14709455 e o 

Cálculo de ID. 15575539 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 01 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-55.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JAIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14707975 e o 

Cálculo de ID. 15571906 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 01 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELOIDE DA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14701383 e o 

Cálculo de ID. 15460513 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 01 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 23 de Janeiro de 2019 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL PAIVA BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 23 de Janeiro de 2019 às 

17:30 min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO (ADVOGADO(A))

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 23 de Janeiro de 2019 às 

16:30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARINEY PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14702592 e o 

Cálculo de ID. 15465328 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 01 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263609 Nr: 3422-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Porto Esperidião-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Faustino Vespaziano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 263609

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia ______/______/201__, às ______h______min., para 

realização do ato deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 254090 Nr: 5259-67.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 254090

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para ¬o dia 23/01/2019, às 14h00min.

Intimem-se os acusados, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 216151 Nr: 3007-96.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13607

 Intimando o douto advogado para desconsiderar a intimação publicada no 

dia 27/9/2018, com a finalidade em devolver o processo no prazo de 3 

(três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 2393-57.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Zaura, Jaime Gonçalves dos Santos, 

Edio Carlos Marçal, Gledi Gonçalves Dias, Carla Patricia Campos Alves, 

Elizângela da Silva Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander D. L. H. C. Fadini 

- OAB:7645 - MT, CAROLINE AMORIM DE SÁ - OAB:19579/O, Debora 

Alessandra Ferreira - OAB:18.996, Delcino Oliveira Machado - 

OAB:GO30.299, Iuri Seror Cuiabano - OAB: 10.838, Iuri Seror 

Cuiabano - OAB:10.838, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025, Renata Martins de Freitas - OAB:9.434, Taiza Borges 

Bernardes - OAB:14399, Walmir Cavalheri de Oliveira - OAB:2.669-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 231043

 Vistos, etc.

Considerando que o Tribunal de Justiça nomeou a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa dos réus Jaime Gonçalves dos Santos e Gledi 

Gonçalves Dias, conforme decisão de fls. 2.313 e 2.316, abram-se vistas 

dos autos à defesa pública para, no prazo legal, apresentar as razões do 

recurso de apelação, atentando-se para eventual colidência de defesa.

Com o aporte das razões recursais, vistas ao Ministério Público para 

apresentar as contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262602 Nr: 2940-92.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Porto Esperidião-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Gomes Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de setembro de 2018, às 15h10min.

Autos n°: 262602

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e as testemunhas.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida procedeu-se com a oitiva das testemunhas 

Vagner Cadoso Teodoro e João Paulo Miranda das Chagas. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Cumprido integralmente a presente missiva, devolva-se os autos com 

nossas homenagens.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171159 Nr: 4043-47.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Romeiro da Silva, Luciano Euzébio 

Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:, MARCEL DE SÁ PEREIRA - OAB:, Wanderlei Lopes 

Conceição - OAB:14.000

 Processo/CI nº 171159

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal na qual o acusado Alexandro Romeiro da Silva foi 

condenado nas sanções do artigo 157, §3º, última parte, c.c art. 14, inciso 

II, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado em 09.02.2015 

conforme certidão de fl. 622.

Analisando os autos, constata-se que não foi dada destinação ao veículo 

apreendido, de origem ilícita.

 Pois bem, transcorrido mais de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, bem como pelo fato de o veículo apreendido 

não ter sido reclamado por terceiros e não pertencer ao réu, decreto o 

seu perdimento, com fulcro no art. 122 do Código de Processo Penal.

Desta forma, determino a avaliação da motocicleta indicada às fls. 104 e 

175 por oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de subsidiar 

este Juízo quanto à sua destinação, mormente acerca da viabilidade da 

realização de leilão judicial.

O oficial de justiça deverá descrever se a motocicleta está em condições 

de uso, o seu estado de conservação ou se deve ser destinado como 

sucata.

Com o aporte do referido laudo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 176029 Nr: 358-95.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Romeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Processo/CI nº 176029

Vistos, etc.

 Tendo em vista que motocicleta mencionada à fl. 49 está vinculada nos 

autos sob CI 171159, e considerando que naquele processo já houve a 

devida destinação, arquive-se o presente feito mediante as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2019.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262503 Nr: 2895-88.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Egues Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de setembro de 2018, às 14h55min.

Autos n°: 262503

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público e o 

Defensor Público.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Tendo em vista a certidão de fl. 20, devolve-se a presente missiva, com 

nossas homenagens.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 PROCESSO/CÓD. Nº 254433

 Vistos etc.

Compulsando minuciosamente os autos, embora as partes tenham 

pugnado pela homologação do cálculo de fl. 319, denoto que merece 

retificações no campo “interrupções”, conforme passo a expor.

Quanto a interrupção lançada na linha “2”, deve ser extirpada do cálculo, 

visto que o recuperando se apresentou no dia 31.03.2015, conforme fl. 

212, isto é, deve ser considerada a semana integral, entre 29.03.2015 à 

04.04.2015.

Igualmente, a interrupção lançada na linha “4” deve ser excluída, já que o 

apenado compareceu no dia 29.02.2016, conforme fl.129-v, valendo como 

cumprimento da semana de 28.02.2016 à 05.03.2016.

No mais, o campo “interrupções” deve constar os seguintes períodos:

• 17.06.2014 a 10.12.2014,

 • 31.05.2015 a 06.06.2015 – não compareceu na referida semana,

• 04.10.2015 a 10.10.2015,

 • 20.12.2015 a 26.12.2015 – não compareceu na referida semana,

• 06.03.2016 a 12.03.2016 – não compareceu na referida semana,

• 20.03.2016 a 02.04.2016,

 • 22.05.2016 a 28.05.2016,

• 24.07.2016 a 30.07.2016,

• 07.08.2016 a 13.08.2016,

 • 21.08.2016 a 03.09.2016,

 • 11.09.2016 a 17.09.2016,

 • 25.09.2016 a 01.10.2016,

 • 09.10.2016 a 29.10.2016,

 • 06.11.2016 a 19.11.2016,

• 27.11.2016 a 21.01.201,

 • 29.01.2017 a 04.02.2017 – último comparecimento em 23.01.2017,

• 12.02.2017 a 11.03.2017,

 • 19.03.2017 a 31.10.2017.

Com o novo cálculo, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 

cinco dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236581 Nr: 1031-83.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Henrique Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 236581

 Vistos etc.

Considerando a informação prestada pelo recuperando de que residirá no 

município de Porto Esperidião-MT, devidamente comprovado pelo 

documento à fl. 198, DETERMINO a remessa do presente executivo ao 

Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com fulcro no artigo 1.547 

CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Porto Esperidião, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 147216 Nr: 1074-84.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Barreto de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Martinez - 

OAB:13.681

 PROCESSO/CÓD. Nº 147216

Vistos etc.

Considerando os documentos juntados pelo recuperando às fls. 480/484, 

justificando sua ausência de comparecimento na Cadeia Pública nos dias 

07 e 13 de agosto de 2018, abono suas faltas para os devidos fins.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 255953 Nr: 12-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255953

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que a Defensoria Pública desistiu do 

recurso de apelação anteriormente interposto, conforme manifestação de 

fls. 131/131-v.

Não obstante seja possível a desistência do recurso interposto pela 

defesa, cuidando-se de interesse patrocinado pela Defensoria Pública, 

necessário se faz a manifestação do réu no mesmo sentido, caso 

contrário, prevalece o interesse daquele que deseja recorrer.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TERMO DE 

APELAÇÃO FORMULADO PELO ACUSADO POR INTERMÉDIO DA 

DEFENSORIA PÚBLICA.

DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO DEFENSOR INTIMADO PARA 

APRESENTAR AS RESPECTIVAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA 

DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Conquanto não haja dúvidas de que os recursos são regidos pelo 

princípio da voluntariedade, não havendo como se impor a sua 

interposição pela parte, o certo é que na hipótese em apreço o acusado, 

ainda que por meio de seu defensor, manifestou interesse em apelar do 

édito repressivo, não se podendo admitir que na segunda instância, 

quando deveriam ser apresentadas as respectivas razões, haja a 

desistência da irresignação, especialmente sem a anuência do 

interessado, o que cerceia o seu direito de defesa. Precedentes do STJ e 

do STF.

2. Ordem concedida para anular o trânsito em julgado da condenação, 

determinando-se que outro Defensor Público seja intimado para apresentar 

as razões de apelação, a fim de que seja apreciada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí.

(HC 304.404/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

09/12/2014, DJe 17/12/2014)

Logo, tendo em vista que o réu, ao ser intimado da sentença, não se 

manifestou sobre o interesse em recorrer, consoante certidão de fl. 110, 

determino nova intimação do acusado, devendo o oficial de justiça 

indagá-lo se tem interesse em recorrer da sentença condenatória, 

consignando expressamente a resposta no mandado.

Manifestando-se o réu pelo interesse em recorrer da sentença 

condenatória, prevalece o interesse deste, pelo que determino a remessa 

dos autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais 

e, posteriormente, ao Ministério Público para contrarrazões, com posterior 

remessa ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação.

Havendo manifestação expressa do réu acerca do desinteresse em 

recorrer, desde já homologo o pedido de desistência, devendo-se cumprir 

as disposições finais da sentença.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. 

PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO RÉU. 

HOMOLOGAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Não há ilegalidade no 

ato que homologa pedido de desistência da apelação interposta contra a 

sentença, se o Recorrente, embora tenha manifestado inicialmente seu 

interesse em recorrer, depois, anuiu expressamente à desistência da 

recurso interposto, nos moldes requeridos pela Defensoria Pública. 2. 

Recurso desprovido. (RHC 23.133/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009)

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239978 Nr: 2848-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 27 de setembro de 2018, às 17h15min.

Autos n°: 239978

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Cristiano de Paula Oliveira. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Aguarde-se a prolação de sentença nos autos CI 257793.

Com a juntada da sentença do referido processo nestes autos, vistas às 

partes para manifestação, iniciando pela defesa.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Pamela Webster Debiazi Morgan

Advogada

Cristiano Paula de Oliveiro

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259439 Nr: 1618-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson gomes de carvalho - 

OAB:19970, lucio lima dos santos - OAB:23057

 PROCESSO/CÓD Nº 259439

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu JAIR DO NASCIMENTO, devidamente qualificado, 

dando-o como incurso nas sanções penais previstas no art. 217-A, por 

diversas vezes, na forma do art. 71, em face da vítima Kalliny Silvestre da 

Silva (1º FATO); art. 217-A, por diversas vezes, na forma do art. 71, em 

face da vítima Kamilli Silvestre dos Santos (2º FATO), ambos c/c art. 226, 

inciso II; art. 129, §9º e art. 147, caput, em face da vítima Nesci Silvestre 

(3º FATO), tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal, pela prática 

dos fatos delituosos descritos na denúncia de fls. 02/05.

Denúncia recebida em 08.05.2018 (fl. 76/76-v).

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 

78/80).

Durante a instrução processual foram ouvidas quatro testemunhas, três 

vítimas, sendo as duas menores mediante depoimento especial, e 

procedido o interrogatório do réu.

Memoriais finais do Ministério Público às fls. 133/156, pugnando pela 

condenação do réu nos exatos termos da inicial acusatória.

A defesa, em memoriais finais de fls. 165/182, quanto ao delito de estupro 

de vulnerável, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea e a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal. 

Tocante aos crimes de ameaça e lesão corporal, postulou absolvição do 

réu por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. 

Subsidiariamente, em caso de condenação, almejou a desclassificação da 
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lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e aplicação da 

pena no mínimo legal.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Do crime de estupro de vulnerável em desfavor das vítimas Kamilli 

Silvestre dos Santos e Kalliny Silvestre da Silva – (1º e 2º FATOS).

Imputa-se ao acusado a prática do delito de estupro de vulnerável, uma 

vez que, no ano de 2017, no sítio “Solo Sagrado”, no assentamento 

Margarida Alves, zona rural de Mirassol D’Oeste, teria praticado atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal com as menores de catorze anos 

Kalliny Silvestre da Silva e Kamilli Silvestre dos Santos, passando a mão 

em suas partes íntimas.

 Materialidade.

A materialidade do delito imputado restou comprovada nos autos por meio 

do boletim de ocorrência policial de fls. 08/09, ofício do conselho tutelar de 

fls. 31/32, relatório policial de fls. 50/51 e pelas declarações prestadas 

perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Da Autoria.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria 

delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa 

do réu, como se depreende dos depoimentos prestados tanto na fase 

inquisitiva quanto na fase judicial.

As vítimas Kamilli e Kalliny esclareceram em juízo como ocorreram as 

investidas de cunho sexo por parte do acusado, ratificando as 

declarações prestadas na fase policial.

A vítima Kamilli, durante o depoimento especial conduzido pela psicóloga 

do juízo, esclareceu os fatos nos seguintes termos (CD mídia audiovisual 

de fl. 129), in verbis:

“(...) Vítima: (…) Depois que aconteceu tudo comigo eu comecei a afastar 

deles (…) eu não podia falar nada porque eu era ameaçada, eu começava 

a chorar, ficava me xingando, me enforcava (…) a gente mudamos lá pro 

sítio, eu morava em Campo verde, ele (acusado) casou com a minha avó e 

nós passamos a morar ali no Margarida Alves (…) aí ela casou com ele eu 

tive que vir junto (…) aí depois ele começou a ficar com gracinha, passar 

a mão na bunda dos outros, no peito, aí todo lugar que eu ia ele vinha 

atrás (…) me oferecia dinheiro, pegava eu no quarto (…) quando ele vinha 

pra cima de mim eu empurrava ele, igual uma vez ele ofereceu trinta reais 

pra mim, eu tava dentro do quarto ele pediu pra eu guardar a roupa dele 

dentro do quarto dele e ele foi junto e trancou a porta e falei que que você 

tá fazendo aqui, porque eu já tinha muito medo dele, né, porque já tinha 

acontecido antes atrás (…) porque ele já tinha andado atrás de mim me 

ameaçando e oferecendo coisa pra mim, querendo fazer as coisas, aí eu 

falei: que que você tá fazendo aqui? aí ele falou: você quer dez reais? aí 

eu falei: pra quê, só pra mim guardar as roupas eu não quero não. Ele 

disse: não, é pra outra coisa. Eu falei o quê? Ele falou: primeiro você fala 

se você quer dez reais. Eu falei não. Ele disse: você quer vinte? não, você 

quer trinta? não, mas pra quê, fala logo. Ele disse: pra você abaixar a saia. 

Eu falei: claro que não, eu gritei, né (…) ele veio pra cima de mim eu fui 

empurrei ele da cama, ele foi e caiu do outro lado, eu fui, abri a porta e 

corri dentro do banheiro (…) aí ele foi e eu vi a faca assim, ele tava 

tentando abrir a porta, aí eu fui e segurei e comecei a chamar minha avó, 

minha avó veio (…) aí ele ia me perseguir atrás do quarto, na janela, que a 

janela não fechava direito, ele via eu vestindo roupa tudo que eu tava 

fazendo dentro do quarto e quando ia banhar ele olhava na porta, na 

janela, que era quebrada, quando minha avó ia ligar pra minha mãe, que é 

bem longe pra pegar área (…) uma vez eu tava deitada também na rede, 

dormindo, minha avó também tava lá ligando pra minha mãe, aí acordei 

desesperada, assim, ele já tinha tirado meu short e tava querendo passar 

a mão em mim, aí eu falei: que que tá acontecendo? e dei um murro na 

cara dele e um tapa assim, aí ele foi e segurou minha mão (…) tirou meu 

short, eu tava dormindo (…) eu tava em casa deitada na rede e minha avó 

tava ligando pra minha mãe, conversando com minha mãe, só que nisso 

minha avó não sabia de nada, porque eu tinha medo de contar pra ela, aí 

nesse dia eu fui e contei pra minha avó tudinho com medo dele, mas eu 

contei, aí eu fui e liguei pro Cristiano, filho dele, falei Cristiano vem aqui que 

eu tô precisando da sua ajuda porque seu pai tá fazendo isso, isso e isso, 

aí no outro dia ele veio conversou com o pai dele, pai que que isso, isso 

não pode fazer, e o Jair falando que não era isso, que era mentira minha 

(…) aí o Jair começou a falar tudo que era verdade minha, que era só 

brincadeira, que tava se arrependendo, que não ia fazer mais isso, só que 

depois que o Cristiano foi embora, ele começou querer agredir nós, ele 

vinha pra enforcar minha avó e eu ia pra cima dele pra tirar ele da minha 

avó, porque se ele matasse minha avó ele ia querer fazer alguma coisa 

comigo ou então ia matar eu pra fazer alguma coisa com a minha avó, ele 

xingava minha avó de vagabunda, biscate (…) deu um monte de problema 

nela (…) minha avó ligou pra Kalliny pra vim morar com nós, só que nisso 

eu não tinha contado pra minha avó.

Psicóloga: A Kalliny não morava?

Vítima: Não, ela morava em Campo Verde com minha mãe (…).

Psicóloga: Ela veio quando?

Vítima: Nas férias de 2017 (…) aí ele tava querendo pegar ela também (…) 

ele passava a mão na bunda dela, apertava (…) todo canto que eu ia ele 

ia atrás de mim pra vê que que eu tava fazendo, sempre, eu não podia ter 

amizade com ninguém eu não podia ir na igreja, eu não podia ir pra escola 

sozinha (…) eu não podia ter contato com minha mãe (…) ele só dormia 

com espingarda atrás da porta, de baixo da cama, com faca de baixo do 

travesseiro e ele levantava de mais a noite (…).

Psicóloga: E como que era a relação dele com a sua avó?

Vítima: Era muito agressivo porque ele não queria saber mais da minha avó 

e ele queria se aproveitar de mim (…) uma vez minha avó tava deitada, era 

cedo de mais (…) aí ele começou a xingar ela e foi pra cima dela, aí ela 

pegou uma bacia e bateu nele, aí eu fui pra cima dele pra ele não fazer 

nada com a minha avó e ele veio e me enforcou e minha avó foi e tirou ele, 

aí eu falei: vó, agora eu não aguento mais, vamos ter que denunciar 

mesmo (…) e nisso eu já tinha tentado muitas vezes querer me matar (...) 

minha vida era só chorar.

Psicóloga: E desde quando?

Vítima: Desde 2015, eu vim em 2015, no começo de 2016 comecei a ficar 

assim (…).

Psicóloga: E qual quarto que você dormia?

Vítima: No quarto que tinha só um pano pra tampar, aí nisso eu quase nem 

dormia (…) eu arrepiava demais, eu fechava o olho e via quando ele 

ameaçava, vinha pra cima (…) depois que eu contei pra ela (avó) ele 

ficava ameaçando ela de morte pra ela não falar nada: você quer ver com 

o que que eu vou matar você? Ele foi lá e pegou a espingarda, duas 

espingardas, que tinha uma atrás do guarda roupa e a outra em baixo da 

cama (…) aí a minha avó falou pra mim: você vai na escola e pede o 

número da Maria da Penha pra coordenadora (…) aí eu cheguei lá: 

coordenadora, a senhora tem o número da maria da penha? aí ela falou: 

mas porque? o Jair tá batendo na sua avó? aí eu falei: não, é outra coisa. 

Aí ela falou: então não é Maria da Penha, é Conselho Tutelar (…) aí eu fui 

falei tudo (…) aí o Conselho foi lá pegou nós pra fazer o exame e voltamos 

na escola (…) aí minha mãe já veio (…) tinha uma janela que não fechava 

totalmente e quando ia banhar ele ficava me olhando (…) igual uma vez eu 

acordei ele tava deitado em cima de mim (…) uma vez eu tava dormindo 

também ele foi lá fora e pegou um machado e foi bater na porta (…) do 

nada ele abriu a porta (…) ele xingava a gente de biscate, cadela viciada 

(…). Que uma vez eu estava dormindo e acordei com ele (acusado) se 

esfregando em mim, mas eu estava coberta (...).

Psicóloga: Você mora com sua avó desde criança, é isso?

Vítima: Aham (…) ele falava: não quero fazer nada com você, só quero 

passar a mão (…) ele passava a mão na minha bunda, na minha barriga, 

no meu peito (…).

Psicóloga: Alguma vez ele passou a mão por dentro da roupa?

Vítima: No dia da rede que eu tava dormindo, ele já tava passando (…) 

uma vez ele falou pra mim que tava querendo casar comigo aí eu falei 

Deus me livre e até desmaiei (…) quando eu ia apartar os bezerros ele 

falava pra eu apartar só de noite, aí quando era de noite ele ia comigo ele 

vinha pro meu lado, ponhava a mão assim, eu tirava (…) ele pegou um 

chicote de bater nos porcos de elástico de pneu e ele pegou e bateu nas 

minhas pernas (…).

Psicóloga: Eu preciso perguntar mais uma vez dessa parte quando você 

tava na rede, que jeito que ele passou a mão em você? Ele passou a mão 

por cima da calcinha ou por dentro?

Vítima: Por dentro.

Psicóloga: Ele colocou o dedo?

Vítima: Balançou a cabeça positivamente, ele esfregava (fez gestos) (…).

Psicóloga: E qual que era a frequência que ele fazia essas coisas?

Vítima: Todo dia, que ele sempre ficava me perseguindo (…).

 De igual forma, a vítima Kalliny relatou em seu depoimento especial os 

atos libidinosos praticados pelo réu (CD mídia audiovisual de fl. 130), in 

litteris:

 “(…) Psicóloga: e porque que sua avó separou do Jair?

Vítima: Porque ele começava abusar da minha irmã, abusava eu e eu 
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ficava com medo (…) e eu cheguei de tarde, minha avó mandou eu falar 

na escola pra professora (…) que ele abusava minha irmã e abusava eu 

também, ele passava a mão em mim, na minha bunda, quando eu tava 

dormindo na rede e começava a passar a mão no meu peito também (…) e 

quando eu ia falar pra minha mãe ele não deixava, ele falava que ia matar 

minha avó (…) ele passava a mão na minha bunda quando eu ia dormir na 

rede (…) quando eu chegava da escola eu ia almoçar, eu tava cansada, 

eu acordava de madrugada (…) ele foi lá na rede quando eu tava 

dormindo, daí eu acordei e saí correndo (…) eu fui e contei pra escola (…) 

e quando ia gente lá em casa ele não deixava a gente contar pra ninguém, 

ele ficava sempre perto de nós (…).

Psicóloga: E teve essa vez da rede e o que mais?

Vítima: Só, passou a mão no meu peito e na minha bunda.

Psicóloga: Quantas vezes?

Vítima: Na minha bunda duas vezes e o dia que eu tava dormindo no sofá 

também da sala (…) ele tirou a coberta de mim que eu nem senti e eu tava 

com a mesma roupa que eu falei pra senhora e ele pegou e começou a 

fazer isso e eu gritei e contei pra minha avó (…) quando ele ia passar a 

mão em mim na rede eu corria pra minha avó (…) eu ficava só perto da 

minha avó (…) ele mandava nós fazer o serviço dele, mandava nós 

prender os bezerros (…) e também quando era educação física da minha 

irmã ele não deixava minha irmã ir no ônibus, ele que levava no carro (…) 

eu também ficava com medo disso se ele aprontava alguma coisa com ela 

(…) eu ia contar pra minha avó ele começava xingar, falar que é mentira 

(…) ele falava que se a gente contasse pra minha mãe ele ia matar nós, 

matar minha avó e ele dormia com uma faquinha de serra debaixo do 

travesseiro dele e minha avó falou que ele colocou a foice debaixo da 

cama dele (…) tudo que eu falei aqui pra senhora eu falei pra minha mãe.

Psicóloga: Mas você falou quando?

Vítima: Quando o diretor falou pra ela, ela foi lá e buscou nós.

Psicóloga: Nesse dia que você falou pro diretor?

Vítima: Aham, minha mãe foi correndo e buscou nós (…).

Psicóloga: E antes do diretor ligar, antes de você contar lá na escola, você 

conversava com sua mãe outras coisas?

Vítima: Ele não deixava nós pegar o telefone pra ligar pra ela e ele não 

levava nós lá na casa da minha mãe pra nós ficar com a nossa mãe pra 

matar a saudade, ele não levava.

Psicóloga: E como que você fazia pra matar a saudade?

Vítima: eu matei a saudade quando ela foi lá em casa buscar nós, né, 

quando o diretor ligou (...)”.

Consoante se denota dos depoimentos prestados pelas vítimas 

supramencionadas, não obstante as várias importunações causadas pelo 

acusado nos últimos meses, restou bem delineado, estreme de dúvidas ou 

contradições, a ocorrência de duas investidas sexuais em desfavor de 

cada ofendida.

Quanto à menor Kamilli, quando esta estava na rede e o denunciado 

colocou a mão dentro do seu short e a esfregou em sua genitália, bem 

como quando ela estava dormindo e acordou com o réu deitado sobre si, 

esfregando-se, embora ainda estivesse coberta.

 Já em relação à menor Kalliny, ficou satisfatoriamente demonstrado que o 

réu passou a mão em seus peitos e nádegas quando ela estava deitada 

na rede e quando estava deitada no sofá, oportunidade em que a vítima 

saía correndo ou gritava pela avó.

A corroborar, a avó das infantes, Nesci Silvestre, então companheira do 

acusado, relatou em juízo que as menores lhe confidenciaram os abusos 

cometidos pelo denunciado, in verbis:

“Vítima: Eu morava em Campo Verde e ele pegou meu número e ligava pra 

mim (…) aí ele foi lá me conhecer (…) aí nós veio pra cá, casemos, viemos 

pra cá (…) aí ele tinha umas brincadeiras meio esquisitas com minha neta 

mais velha e eu cortei (…) uma brincadeira de falar as coisas, corria na 

área brincando (...) ah sua sem vergonha, sua safada, corria, aí eu cortei 

essa brincadeira (…) falei eu quero respeito (…) depois de um ano ele 

começou falar coisa pra ela escondida de mim que eu não sabia (…) 

quando foi um dia minha neta de Campo Verde tava doente, peguei o 

celular dele porque eu não tinha celular e fui debaixo de uma árvore pra 

ligar pra minha filha pra saber da menina que tava doente (…) quando eu 

cheguei na área ela chegou tremendo, chorando, a minha neta mais velha, 

eu falei que que foi, que que tá acontecendo, chorando, ela falou: o vô 

disse que quer me dar trinta reais (…) eu entrei lá dentro da casa, ele tava 

muito nervoso, arrumando a roupa no corpo, assim, sabe, olhei o dinheiro 

em cima do colchão, falei e esse dinheiro aí, ele ficou tudo assim 

disfarçado né, estressado, nervoso, e passou, eu já fiquei atenta (…) aí 

um dia ele chamou a menina lá pro fundo do lote, falei não, ela não vai com 

você não, vai só se eu for, sozinha ela não vai, ele pegou um chicote e 

bateu nela, deu duas puxadas na perna dela e muito nervoso foi e saiu e 

minha neta falou: agora eu vou contar pra senhora o que que aconteceu. 

Eu tava lá na área quando a senhora foi ligar pra minha mãe, quando eu 

entrei dentro do quarto ele mandou eu arrumar a roupa do guarda-roupa, 

quando eu fui arrumar o guarda roupa dele, as roupas, ele trancou a porta 

e tirou a roupa e me ofereceu trinta reais pra mim baixar minha saia.

Promotor de Justiça: Ele tirou a roupa dele?

Vítima: Tirou e ela falou assim: não vô, não, não e ficou muito nervosa. Ela 

que me contou que empurrou ele, abriu a porta, saiu correndo e chegou na 

área tremendo e me contou (…) eu falei assim: e o que ele falou pra você? 

ela falou eu vou contar pra minha avó, ele falou: conta pra sua avó que eu 

mato você e sua avó! entrei em aflição, fiquei nervosa com aquilo, aí eu 

peguei e fui falar com ele, ah mentira, mentira, eu não fiz isso, negando né, 

falei: mas a menina saiu na área correndo, me encontrou tremendo e 

chorando, o dinheiro em cima do colchão, você arrumando a roupa, aí ele 

ficou negando, sempre negando, aí ele falou pra mim: vocês ficam 

sabendo, vocês não podem contar pra ninguém, se contar vocês morrem 

(…) aí os irmãos da igreja iam lá em casa e ele sempre atento pra mim não 

falar, quando tinha reunião da escola ele me levava e ele entrava dentro 

junto comigo, pra me cuidar, sempre me cuidando, né, eu entrei em 

depressão, pressão alta, ele xingava muito dentro de casa, palavrão feio, 

me xingava de vagabunda, biscate, cadela viciada, chamava minha neta 

de vagabunda, biscate, cadela viciada e aquilo foi travando a minha mente, 

aí ele começou a me dar empurrão, um dia ele me deu um empurrão na 

área do fundo que eu fiz assim, que se pegasse no pau, tinha arrancado a 

minha cara, do empurrão que ele me deu, daí outro dia ele me deu outro 

empurrão e eu sempre me defendia, né, não cheguei a me machucar (...) 

ele não chegava a bater com socos e chutes não (…) aí um dia eu achei 

uma faquinha amolada de baixo do travesseiro (…) e eu atenta cuidando 

das meninas, eu não dormia de noite mais, ele levantava de noite e ficava 

andando dentro de casa, ele levantava eu levantava (…) eu pensava de 

sair pra estrada com as meninas, não tinha como, eu ficava pedindo pra 

Deus uma saída.

Promotor de Justiça: Alguma vez, alguma das suas netas chegou a relatar 

que ele ficava passando as mãos?

Vítima: Sim, a mais velha falava pra mim que ele sempre passava a mão 

nos peito dela, na bunda dela por cima da roupa, aí a outra pequena falou 

assim: vô tá passando a mão na minha bunda. Eu falei assim: agora você 

conta pra professora pra ela socorrer você, nós, porque vai acontecer 

alguma coisa, aí ela foi e contou pra professora e minha neta já tava 

passando dificuldade na escola, chorava, muito triste, mas ninguém sabia 

de nada, porque ele ameaçava pra não contar, então eu não contava, aí a 

minha neta pequena foi e contou, aí chamaram a mais velha, a mais velha 

também contou, aí mandaram chamar eu, a minha neta chegou em casa e 

falou: o diretor quer falar com a senhora, aí eu fui, aí ele me levou, quando 

eu entrei na sala pra falar com o diretor ele entrou junto, aí o diretor 

perguntou tá tendo algum assédio sexual na sua casa com suas netas, ele 

falou: não jamais, tá tudo bem, não tá acontecendo nada disso não (...) aí 

o diretor falou: manda as meninas cedinho na escola pra fazer um trabalho 

e eu mandei, não era pra fazer o trabalho, era pra vim aqui no médico, aí 

ligaram pra minha filha que não sabia de nada, ela ficou desesperada (…) 

o carro dela tava estragado ela pegou um carro emprestado e veio (…)

Promotor de Justiça: Ele sempre ameaçava que ia matar a senhora?

Vítima: Ameaçava.

Promotor de Justiça: Era direto isso? Constante?

Vítima: Aham. Ameaçava, me dava empurrão e ameaçava de matar 

enforcada. Um dia a gente tava na cama e ele muito nervoso, 

descontrolado, ele pegou e botou a mão assim (colocou a mão no 

pescoço) e eu batendo com os pés e os braços, a minha neta escutou 

aquele barulhão e pegou e deu um empurrão nele (…) ficou doído uns par 

de dias, assim, ele pegou assim em mim (colocou a mão no pescoço) (…) 

eu era ameaçada pra não contar, eu tinha medo de contar e ele fazer 

alguma coisa comigo.

Advogado: O quarto das crianças tinha porta?

Vítima: Tinha, mas eu coloquei a tramela e ele foi lá e tirou.

Juiz: Ele teria ameaça a senhora quantas vezes?

Vítima: Direto, ele ameaçava porque tinha medo de nós contar pros irmãos 

da igreja, pra minha filha, pro filho dele.

Juiz: Aí ele fazia essas ameaças de que ia matar a senhora?

Vítima: Ele falava que ia matar enforcada, que é só pegar você pelo 
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pescoço e não soltar mais e eu comecei a pegar medo dele, as meninas 

também, até hoje eu tenho muito medo.

Juiz: E a senhora só não relatou essas ameaças na Delegacia porque 

tinha medo?

Vítima: Medo, pois ele falava de matar.

Juiz: Mas a senhora quer que ele seja processado por isso por esses 

crimes de ameaça que ele fez contra a senhora?

Vítima: É, porque quando eu casei lá em Campo Verde o juiz falou pra mim 

cumpre com seus dever pra ter seus direitos, então eu cumpri com meu 

dever pra ter meus direitos (...)”.

Da mesma forma, a genitora das vítimas, Alexsandra Silvestre, contou em 

juízo que foi comunicada pelo Diretor da escola das meninas sobre os 

abusos sofridos, motivo pelo qual se dirigiu até esta cidade para buscar 

as ofendidas (CD mídia audiovisual de fl. 128).

A testemunha Lúcio Moreira Nunes, Diretor da escola em que as vítimas 

estavam matriculadas, confirmou em juízo que foi procurado pela menor 

Kamilli, que lhe contou sobre os abusos sexuais praticados pelo 

denunciado (CD mídia audiovisual de fl. 105).

Ainda, têm-se os depoimentos das testemunhas Silmara Rodrigues 

Machado e Tania Amaral de Souza, Conselheiras Tutelares que prestaram 

o primeiro atendimento às vítimas, que relataram ter ouvido 

espontaneamente da ofendida Kamilli os atos sexuais praticados pelo réu, 

tanto contra ela quanto contra a irmã Kalliny, desde passadas de mão nas 

partes íntimas até o ato do acusado se deitar sobre ela (Kamilli) e ficar se 

esfregando (CD mídia audiovisual de fl. 105).

O acusado, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos 

que lhe são imputados, dizendo que num momento de fraqueza ou por 

brincadeira teria realmente puxado a saia da menor Kamilli Silvestre dos 

Santos e passado as mãos nos seios da infante Kalliny Silvestre da Silva, 

embora tenha consignado que foram fatos isolados (CD mídia audiovisual 

de fl. 128).

Contudo, a alegação do réu de que teria praticado atos isolados em 

desfavor das vítimas está desamparada de suporte probatório, pois não 

traz qualquer elemento que pudesse colocar em dúvida a credibilidade dos 

depoimentos das ofendidas e demais testemunhas ouvidas em juízo, de 

modo que não merece prosperar.

Depreende-se dos relatos colacionados aos autos, prestados pelas 

vítimas na fase inquisitiva e na fase judicial, contundente similitude e 

harmonia, imprimindo-lhes credibilidade, consoante firme jurisprudência 

sobre o assunto, notadamente em delitos desse jaez.

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA. 

ABSOLVIÇÃO OU DECOTE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE 

DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal 

local, ao analisar os elementos constantes nos autos, entendeu pela 

ratificação da decisão de primeira instância que condenou o ora agravante 

pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. 2. A 

pretensão de desconstituir o julgado por suposta contrariedade à lei 

federal, pugnando pela absolvição ou o mero redimensionamento da pena 

referente à continuidade delitiva não encontra campo na via eleita, dada a 

necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de 

análise vedado a esta Corte Superior de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 

3. Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos 

crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima adquire especial 

importância, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade. 

4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp 578515 PR 

2014/0228247-4, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 

27/11/2014, Julgamento: 18 de Novembro de 2014, Relator: Ministro JORGE 

MUSSI).

Nesse diapasão, mostrando-se uniformes os relatos das testemunhas sob 

o crivo do contraditório, os quais dão apoio às narrativas trazidas pelas 

vítimas, afasta-se, portanto, a tese lançada pelo réu de que teria praticado 

um fato isolado em face de cada infante, porquanto o conjunto probatório 

amealhado durante a persecução penal se afigura coeso e estreme de 

contradições, a apontar, no mínimo, duas investidas sexuais contra cada 

menor, em continuidade delitiva.

Neste ponto, impende estabelecer os limites caracterizadores da conduta 

narrada na inicial acusatória, ou seja, verificar se os atos praticados pelo 

réu realmente configuraram atos libidinosos e, caso afirmativo, verificar se 

atingiram a consumação, com a efetiva satisfação da lascívia do agente.

Da consumação do crime sexual - ato libidinoso

No caso do ato libidinoso, sabe-se que referido ato se consuma com a 

prática de qualquer conduta diversa da conjunção carnal, aqui 

compreendida como uma atitude capaz de violar a dignidade sexual da 

vítima, resultante de uma intenção libidinosa por parte do agente.

Já a tentativa ocorre quando o agente é impedido de prosseguir na 

consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 14, II, 

do CP).

O Código Penal brasileiro não esclarece em que consiste efetivamente a 

conduta de praticar o “ato libidinoso”, relegando tal mister para a doutrina e 

jurisprudência pátrias. Contudo, não se tem um consenso acerca de quais 

atos efetivamente constituem agressão apta a violar a dignidade sexual da 

vítima a ponto de caracterizar o delito em comento.

 Entende-se, todavia, que a conduta do agente deve ser direcionada à 

satisfação da sua lascívia e/ou concupiscência, ou seja, o desejo sexual 

demonstrado, exteriorizado, buscado pelo agente na ocasião do delito.

Sobre o tema, preleciona o eminente Guilherme de Souza Nucci:

 “Ato libidinoso: é o ato voluptuoso, lascivo que tem por finalidade 

satisfazer o prazer sexual, tais como o sexo oral ou anal, o toque em 

partes íntimas, a masturbação, o beijo lascivo, a introdução na vagina dos 

dedos ou de outros objetos, dentre outros” (Código Penal Comentado, 11ª 

edição, p. 946).

Assim, tenho que os atos praticados pelo réu, consistentes em se 

esfregar sobre as vítimas e passar as mãos em suas partes íntimas, como 

seios, nádegas e genitália, de fato, configuram atos libidinosos, em tese, 

capazes de satisfazer o prazer sexual.

Contudo, no caso em comento, logo que iniciada as investidas de cunho 

sexual, as vítimas prontamente as repeliam, interrompendo o ímpeto 

lascivo do acusado, seja correndo e gritando pela avó, seja reagindo 

fisicamente. Os toques íntimos, em sua maioria, eram por cima da roupa e 

superficiais, com exceção do fato relatado pela vítima Kamilli, no sentido 

de que o acusado, em uma ocasião, teria colocado a mão por dentro do 

seu short quando estava dormindo, mas logo acordou e o atingiu com um 

soco e um tapa que obstou a perpetuação do toque em sua genitália, 

senão vejamos.

“[...] quando ele vinha pra cima de mim eu empurrava ele (acusado) [...] ele 

(acusado) disse: você quer vinte reais? Não. Você quer trinta? não, mas 

pra quê, fala logo. Ele disse: pra você abaixar a saia. Eu falei: claro que 

não, eu gritei, né [...] ele veio pra cima de mim e eu fui empurrei ele da 

cama, ele foi e caiu do outro lado, eu fui, abri a porta e corri dentro do 

banheiro [...] uma vez eu tava deitada também na rede dormindo [...] aí 

acordei desesperada assim, ele já tinha tirado meu short e tava querendo 

passar a mão em mim, aí eu falei: que que tá acontecendo? e dei um murro 

na cara dele e um tapa assim, aí ele foi e segurou minha mão [...] quando 

eu ia apartar os bezerros ele falava pra eu apartar só de noite, aí quando 

era de noite ele ia comigo, ele vinha pro meu lado, ponhava a mão assim, 

eu tirava [...]”. (Trechos do depoimento especial da vítima Kamilli Silvestre 

dos Santos)

 “[...] ele passava a mão na minha bunda quando eu ia dormir na rede [...] 

ele foi lá na rede quando eu tava dormindo, daí eu acordei e saí correndo 

[...] o dia que eu tava dormindo no sofá da sala também, ele tirou a coberta 

de mim que eu nem senti, e eu tava com a mesma roupa que eu falei pra 

senhora. Ele pegou e começou a fazer isso e eu gritei e contei pra minha 

avó [...] quando ele ia passar a mão em mim na rede eu corria pra minha 

avó [...]”. (Trechos do depoimento especial da vítima Kalliny Silvestre da 

Silva)

Portanto, apesar da repulsiva atitude do acusado em rotineiramente 

importunar e abusar das vítimas, praticando os atos libidinosos 

supramencionados, os mesmos se restringiram a breves passadas de 

mãos e roçar de corpos, não tendo o réu progredido em seu intento 

criminoso, pelo que há de ser reconhecida a tentativa.

Desta forma, sem embargos às divergências existentes acerca da 

consumação dos delitos desta espécie, entendo que no presente caso, 

embora não se tenha comprovado a consumação do ato libidinoso diverso 

da conjunção carnal, o réu ultrapassou a esfera da cogitação e deu início 

à consumação do crime, cujo intento não foi concluído porque as vítimas 

reagiam às investidas, ora correndo, ora gritando pela avó, ou mesmo 

fisicamente, quando a vítima Kamilli, ao acordar com o réu em cima dela, 

desferiu-lhe um soco e tapa no rosto, interrompendo a continuidade do ato 

sexual.

 Infere-se das declarações das vítimas que, apesar de o réu iniciar seu 

intento criminoso, mediante prática de atos libidinosos, estas sempre 

reagiam a tempo de interromper o intuito delituoso.

Nesse sentido, reconhecendo a prática de estupro tentado em caso 
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semelhante, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBANTE JUDICIALIZADO 

SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO APENAS EM 

RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA 

COM O ACERVO DE PROVAS – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO 

PARCIALMENTE – DECISÃO UNÂNIME – DIVERGÊNCIA DE OFÍCIO DO 

REVISOR – RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE ESTUPRO – AGENTE 

QUE NÃO TEVE CONTATO ÍNTIMO COM A VÍTIMA – CONTATOS 

EFÊMEROS REPELIDOS PELA VÍTIMA – FRAÇÃO DE MÁXIMA DE 2/3 – 

FATOS OCORRIDOS NOS ANOS DE 2004 A 2006 [ANTES DA 

ALTERAÇÃO DA LEI PENAL – LEI Nº 12.015/2009] – EMBARGANTE QUE 

TERIA À ÉPOCA DO FATO PRATICADO ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA 

CONJUNÇÃO CARNAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. Se os 

atos libidinosos ocorreram nos anos de 2004 a 2006, ou seja, antes da 

alteração da lei penal [art. 217-A do Código Penal incluído pela Lei n° 

12.015, de 2009], observado a tempo do crime (CP, Art.4º), deve ser 

considerado o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 

momento do resultado. “Tratando-se de contatos efêmeros, imediatamente 

repelidos pela ofendida, tenho que o comportamento do agente não se 

reveste de grau de ofensividade compatível com a tutela penal reservada 

à consumação do tipo previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de 

vulnerável).”“Em observância ao princípio da proporcionalidade e 

individualização da pena, torna-se imperativo reconhecer a causa de 

diminuição da tentativa, já que, em razão da repulsa das vítimas, o agente 

não satisfez plenamente a sua lascívia, incidindo a reprimenda em patamar 

adequado para a conduta praticada.” (TJMT, Ap. nº 112412/2011) [...]” 

(TJMT – Apelação n. 53321/2013). (EIfNu 100513/2017, DES. MARCOS 

MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 

01/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

Em última análise, como consta da ementa acima, o reconhecimento da 

tentativa se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sancionando com menor gravidade fatos menos 

graves, uma vez que a conduta de passar a mão nas partes íntimas ou se 

esfregar nas vítimas, por breve período de tempo, não importa grau de 

invasividade e gravidade próprias da conjunção carnal e do sexo anal ou 

oral, por exemplo.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATO 

LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ATUAL ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. PROVA CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 

TENTATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. PENA REDUZIDA E REGIME ABRANDADO. 1. 

Condenação mantida porque comprovado que o acusado, em várias 

oportunidades, praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal 

com a ofendida, neta de sua companheira, consistentes em passar a mão 

em suas partes íntimas, como se infere dos relatos seguros da vítima, 

corroborados pelos depoimentos da conselheira tutelar que a assistiu, de 

seu noivo e de sua sogra. 2. Em atenção ao princípio da 

proporcionalidade, impõe-se punir de forma menos rigorosa o fato menor, 

pelo que vai reconhecida, de ofício, a tentativa com a consequente 

redução da pena e alteração de seu regime inicial de cumprimento. 

RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. 

(Apelação Crime Nº 70074469420, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 25/10/2017)

É fato que não ficou comprovada nenhuma conduta mais acintosa por 

parte do réu no sentido de tocar as partes pudendas das vítimas, mas 

também é correto afirmar que ele, inequivocamente, exteriorizou o seu 

dolo libidinoso e deu início a tal desiderato ao tocar as partes íntimas das 

vítimas, como seios, nádegas e genitália, como também ao se deitar sobre 

uma delas e se esfregar, mas não conseguiu consumar seu propósito por 

circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam as reações das 

ofendidas, que logravam êxito em fugir ou afastá-lo.

Na verdade, pelo exposto acima, o réu definitivamente iniciou a fase 

executória do crime.

Com isso, a conduta narrada na peça incoativa melhor se amolda à sua 

forma tentada, de modo que, desde já, com fulcro no art. 383 do Código de 

Processo Penal, desclassifico a conduta imputada ao réu na denúncia 

para a figura típica do art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, em continuidade delitiva.

Desde já, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código 

Penal, considerando que o acusado confessou parcialmente os fatos que 

lhe são atribuídos. Contudo, porventura a pena-base seja fixada no mínimo 

legal, a atenuante não será valorada para reduzir a pena abaixo do mínimo 

legal, como pretendido pela defesa, em atenção à súmula nº 231 do STJ.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA 

CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR 

DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – 

IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – 

IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA 

CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E 

QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Para a configuração do delito 

disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos 

verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo 

apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das 

circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos 

no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme 

orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). 

A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e 

proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 

49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. 

FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018)

De outro modo, o Parquet pugna pelo reconhecimento da causa de 

aumento de pena insculpida no art. 226, II, do Código Penal, aduzindo que 

o agente é avô materno afetivo das vítimas, fato este evidenciado pelas 

ofendidas, testemunhas e pelo próprio réu.

Ainda, deve-se aplicar ao caso a continuidade delitiva específica, uma vez 

que ficaram comprovados 04 (quatro) delitos de estupro de vulnerável 

cometidos com violência presumida, em face de duas vítimas vulneráveis, 

dois em desfavor de cada, praticados nas mesmas condições de tempo, 

lugar e maneira de execução, visto que todos na residência das 

ofendidas, com intervalo de semanas ou poucos meses entre eles e com o 

mesmo modus operandi.

Destarte, presentes os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e 

mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 

semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, aplicável à espécie o 

art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE 

DELITIVA ENTRE CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR PRATICADOS CONTRA TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS - VIABILIDADE - 

LEI 12015/2009 QUE REUNIU EM UM SÓ TIPO PENAL OS CRIMES DE 

ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - CRIMES PRATICADOS 

COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA FILHOS E ESPOSA NAS 

MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO - 

NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO 

CP - REVISIONAL PROCEDENTE. 1. Tendo o requerente, mediante violência 

e grave ameaça, contra vítimas diferentes, praticado estupro e atendado 

violento ao pudor, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de 

execução, contra a esposa e filhos, impõe-se o reconhecimento da 

continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do 

CP, aplicando-se, diante das condições em que ocorreram os delitos, 

mesmo sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, a pena mais grave, 

elevada ao dobro. (RvC 21133/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 

18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016)

Desse modo, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a 

culpabilidade da conduta do réu, é medida que se impõe a sua 

condenação pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 14, inciso 

II, por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, 

parágrafo único, todos do Código Penal.

Conforme já explicitado acima, as circunstâncias em que foram realizadas 

as ações delitivas caracterizam a prática do crime estupro de vulnerável 

na modalidade tentada, impondo a diminuição da pena na fração de um a 

dois terços. Outrossim, o quantum a ser diminuído deve ser analisado a 

partir do iter criminis percorrido pelo agente, vale dizer, apresentará 

variações correspondentes à maior ou menor proximidade da consumação 

do delito praticado.
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No caso, das quatro condutas praticadas, três apresentaram significativa 

similitude fática, consubstanciada em passar a mão ou se esfregar-se 

sobre os corpos das vítimas vestidas, sendo prontamente repelida a 

iniciativa sexual, mantendo-se distante da consumação, de modo que a 

causa de diminuição deve ser aplicada em seu patamar máximo, isto é, 2/3 

(dois terços).

Especificamente em relação a um dos fatos praticados contra a vítima 

Kamilli, quando o réu colocou a mão dentro do seu short e começou a 

esfregá-la em sua genitália, tendo a ofendida acordado neste momento e 

reagido com um soco e um tapa no rosto do agressor, verifico que o 

agente aproximou-se consideravelmente da consumação do delito, não 

concluindo o intento pela imediata intervenção daquela, que inicialmente 

estava dormindo.

Desta forma, se a dinâmica dos fatos demonstra que a conduta do réu se 

afastou dos atos executórios iniciais e caminhou no sentido de sua 

consumação, a diminuição da pena aplicada pela metade (1/2) se mostra 

condizente com a situação concreta dos autos.

Dos crimes de lesão corporal e ameaça em face da vítima Nesci Silvestre 

(3º FATO).

Materialidades.

No que pertine às materialidades dos delitos, estas restaram apontadas 

pelo boletim de ocorrência policial de fls. 08/09, pedido de providências 

protetivas de fls. 36/37, relatório policial de fls. 50/51 e pelos depoimentos 

colhidos.

Autoria.

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos, 

face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal e 

recai de forma inconteste na pessoa do réu.

O Ministério Público pretende a condenação do acusado pela prática dos 

delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico contra sua então 

companheira Nesci Silvestre. Contudo, vislumbro das provas encartadas 

aos fólios que as condutas praticadas pelo acusado, especificamente 

quanto à suposta lesão corporal, cuidam-se, na realidade, de 

contravenção penal de vias do fato, senão vejamos.

Conforme se infere dos autos, não foram constatadas lesões na vítima, 

que confirmou em juízo que o réu não chegou a se machucar, uma vez 

que ele não desferia socos e chutes, apenas ameaçava, dava empurrões 

fortes e apertava seu pescoço, senão vejamos:

“[...] um dia ele me deu um empurrão na área do fundo que eu fiz assim 

(gestos), que se pegasse no pau, tinha arrancado a minha cara, do 

empurrão que ele me deu, daí outro dia ele me deu outro empurrão e eu 

sempre me defendia né, não cheguei a me machucar [...] ele não chegava 

a bater com socos e chutes não [...] um dia a gente tava na cama e ele 

muito nervoso, descontrolado, ele pegou e botou a mão assim (colocou a 

mão no pescoço) e eu batendo com os pés e os braços, a minha neta 

escutou aquele barulhão e pegou e deu um empurrão nele [...] ficou doído 

uns par de dias, assim, ele pegou assim em mim (colocou a mão no 

pescoço) [...] entrei em aflição, fiquei nervosa com aquilo, aí eu peguei e 

fui falar com ele, ah mentira, mentira, eu não fiz isso, negando né, falei: 

mas a menina saiu na área correndo me encontrou tremendo e chorando, 

o dinheiro em cima do colchão, você arrumando a roupa, aí ele ficou 

negando, sempre negando, aí ele falou pra mim: vocês ficam sabendo, 

vocês não podem contar pra ninguém, se contar vocês morrem [...] ele 

falava que ia me matar enforcada, que era sé me pegar pelo pescoço e 

não soltar mais, daí eu comecei a pegar medo dele, as meninas também, 

até hoje eu tenho muito medo [...]”. (CD mídia audiovisual de fl. 128)

Nesse panorama, a partir do depoimento judicial da vítima, verifica-se que 

houve agressões que não causaram lesões, amoldando-se, assim, a 

conduta do acusado ao preceito primário do tipo insculpido no artigo 21 da 

Lei das Contravenções Penais.

Destarte, inexistindo provas da materialidade do delito de lesão corporal, 

afigura-se adequada a desclassificação para a contravenção penal 

prevista no art. 21 da LCP, o que faço com fundamento no art. 383 do 

Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO 

CORPORAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – AFASTAMENTO – 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE LIBERDADE – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O delito de lesões 

corporais é crime material, sendo imprescindível a realização do exame 

para constatação das lesões. Somente é possível suprir a sua falta por 

outros elementos de prova se os vestígios tivessem desaparecido, o que 

não ocorreu in casu. Ausente prova da materialidade das lesões, 

remanesce o tipo reserva previsto no artigo 21 da Lei das Contravenções 

Penais (...) Concede-se o pedido de substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos quando o réu preenche os requisitos 

previstos no art. 44, do Código Penal. Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-MS - Apelação :  APL 00039701020148120001 MS 

0003970-10.2014.8.12.0001, data do julgamento 07/03/2016).

Em seu interrogatório judicial, o réu negou as práticas delitivas, aduzindo 

que não teria agredido a vítima, tampouco lhe ameaçado (CD mídia 

audiovisual de fl. 128).

 Apesar da negativa do réu, verifica-se que o depoimento da vítima é 

harmônico e não demonstra qualquer motivo à falsa incriminação do 

mesmo.

 Como se percebe do depoimento da vítima, ela se sentiu ameaçada e 

constrangida pelo réu, estando presente o temor de sofrer mal injusto e 

grave, já que no depoimento prestado em juízo ela descreve com riqueza 

de detalhes a prática criminosa, sem qualquer contradição.

Verifica-se o temor da vítima pelo próprio teor do depoimento prestado em 

Juízo, mormente por ter formulado pedido de providências protetivas (fls. 

36/37), requerendo o distanciamento do réu no limite mínimo de 300 metros 

e a proibição de manter contato ou frequentar locais em comum.

Ressalta-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como o 

presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhas, a 

palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria dos 

delitos, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre as condutas 

criminosas do réu e esteja em consonância com as demais provas nos 

autos.

Nesse sentido:

 APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 

LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –– RELEVÂNCIA DO 

DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – 

CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser 

sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito 

praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais 

quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas 

colacionadas aos autos. O crime de ameaça é catalogado como delito 

formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento 

da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real 

intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Apelo desprovido. 

(Ap 41511/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Outrossim, vale mencionar a doutrina de Fernando da Costa Tourinho 

Filho: “Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do 

crime. Assim, naqueles delitos clandestinos – qui clam committit solent – 

que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é 

de valor extraordinário.” (Fernando da Costa Tourinho Filho. Processo 

penal. 12ª ed., São Paulo. Saraiva. v.3; p. 262)

Não obstante, as menores Kamilli e Kalliny confirmaram ter presenciado o 

réu agredir e ameaçar a vítima Nesci Silvestre, nos termos dos 

depoimentos especiais de fls. 128 e 129.

Ademais, encontram-se delineada nos autos a ocorrência de três 

contravenções penais de vias de fato, em continuidade delitiva, e duas 

ameaças, igualmente em continuidade delitiva, conforme se extrai das 

declarações judiciais da vítima, quando asseverou ter sido agredida por 

três vezes, sendo duas mediante empurrões e uma com enforcamento, e, 

embora tenha dito que era ameaçada com frequência, apenas dois 

episódios foram relatados com detalhes, obstando o reconhecimentos de 

mais delitos, à míngua de maiores esclarecimentos sobre esses fatos.

Destarte, presentes os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e 

mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras 

semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, tenho como aplicável à 

espécie o art. 71, caput, do Código Penal.

Desde já, reconheço a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, visto que o réu cometeu a infração contra sua 

então companheira.

 Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente 

demonstradas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato 
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e ameaças narradas na denúncia em desfavor da vítima Nesci Silvestre, 

sua então companheira.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, a fim de CONDENAR o réu JAIR DO NASCIMENTO, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 217-A, c/c art. 14, 

inciso II, por quatro vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, 

parágrafo único, todos do Código Penal, em face das vítimas Kamilli 

Silvestre dos Santos e Kalliny Silvestre da Silva, art. 147, caput, por duas 

vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, caput, ambos do 

Código Penal, em face da vítima Nesci Silvestre, e art. 21 da Lei das 

Contravenções, por três vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 

71, caput, do Código Penal, em face da vítima Nesci Silvestre.

 Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu, na forma do art. 68 do 

Código Penal.

Da tentativa de estupro de vulnerável (1º e 2º FATO).

Deixo consignado que em relação às duas tentativas de estupro de 

vulnerável em face da vítima Kalliny Silvestre da Silva e uma tentativa de 

estupro de vulnerável em face da vítima Kamilli Silvestre dos Santos, 

aquela em que o denunciado se esfregou em seu corpo, ainda vestida, 

serão analisadas conjuntamente, diante da similitude fática da prática dos 

referidos delitos.

Das três tentativas de estupro de vulnerável.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, vez que não ostenta qualquer condenação transitada em 

julgado (fl. 75); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o 

motivo do crime é inerente ao delito, qual seja satisfazer a lascívia do réu, 

de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito são graves, 

tendo em vista que o réu tentou praticar atos libidinosos em face de suas 

netas de consideração, sobre as quais exercia notória autoridade e 

moravam em sua residência, no entanto, não serão aqui valoradas, por 

constituírem causa de aumento de pena; as consequências do crime 

foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta 

delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o 

comportamento das vítimas não contribuiu para a prática do crime.

 Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 

acusado passíveis de valoração, fixo as três penas-bases no mínimo 

legal, em 08 (oito) anos de reclusão cada.

Concorre a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de 

valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da 

pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, de modo que mantenho as 

penas intermediárias em 08 (oito) anos de reclusão cada, pela ausência 

de circunstâncias agravantes.

Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do 

Código Penal, pelo que diminuo a pena do réu na fração de 2/3 (dois 

terços), passando a dosá-las em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão cada. Presente a causa de aumento tipificada no art. 226, II, do 

CP, pelo que aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-las em 04 

(quatro) anos de reclusão cada.

Da tentativa de estupro de vulnerável em face da vítima Kamilli Silvestre 

dos Santos – ação de inserir a mão por dentro do short da ofendida e 

esfregá-la em sua genitália.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, vez que não ostenta qualquer condenação transitada em 

julgado (fl. 75); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o 

motivo do crime é inerente ao delito, qual seja satisfazer a lascívia do réu, 

de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito são graves, 

tendo em vista que o réu tentou praticar atos libidinosos em face de suas 

netas de consideração, sobre as quais exercia notória autoridade e 

moravam em sua residência, no entanto, não serão aqui valoradas, por 

constituírem causa de aumento de pena; as consequências foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento das 

vítimas não contribuiu para a prática do crime.

 Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 

acusado passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 08 

(oito) anos de reclusão.

Concorre a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de 

valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da 

pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, de modo que mantenho a 

pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão, pela ausência de 

circunstâncias agravantes.

Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do 

Código Penal, pelo que diminuo a pena do réu na fração de 1/2 (um meio), 

conforme fundamentado na sentença, passando a dosá-la em 04 (quatro) 

anos de reclusão. Presente a causa de aumento tipificada no art. 226, II, 

do CP, pelo que aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 

06 (seis) anos de reclusão.

Vislumbro ser aplicável aos quatro crimes praticados pelo réu a regra 

prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal (crime continuado 

específico), porquanto os crimes foram da mesma espécie e, pelas 

condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhanças, 

devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 

Ademais, foram praticados dolosamente, contra vítimas diferentes e 

vulneráveis, com violência presumida.

De outro modo, com relação aos requisitos subjetivos previstos no 

parágrafo único do art. 71 do Código Penal, tem-se que, conquanto não 

valoradas, foram reconhecidas como graves as circunstâncias do delito 

nos quatro crimes de tentativa de estupro de vulnerável, de modo que, em 

atenção ao princípio da individualização da pena, o recrudescimento da 

reprimenda aplicada é medida que se impõe.

Dessa forma, à vista da existência concreta da prática de 04 (quatro) 

crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em 

patamares diversos, consoante dosimetrias acima delineadas, aplico a 

pena privativa de liberdade mais grave, aumentada do critério ideal de 1/2 

(metade), ficando o réu condenado definitivamente à pena de 09 (nove) 

anos de reclusão.

Da ameaça em face da vítima Nesci Silvestre (3º FATO).

Considerando que os dois delitos de ameaça foram praticados em 

contextos fáticos similares, farei a análise conjunta de ambas as 

circunstâncias judiciais.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes 

(fl. 75); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime consistiu na intimidação da vítima, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito 

estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo as duas penas-bases no mínimo legal, em 01 

(um) mês de detenção cada.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Porém, conforme 

fundamentado alhures, aplico a agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, fixando as penas intermediárias em 01 (um) 

mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção cada.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo as penas 

definitivas do réu em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção 

cada.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71, caput, do Código 

Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 02 

(duas) infrações, as quais tiveram as penas dosadas em patamares 

idênticos, aplico a pena de uma delas, aumentada do critério ideal de 1/6 

(um sexto), em virtude do número de crimes, ficando o réu definitivamente 

condenado à pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Da contravenção penal de vias de fato em face da vítima Nesci Silvestre 

(3º FATO).

Considerando que as três contravenções de vias de fato foram praticadas 

em contextos fáticos similares, farei a análise conjunta das três 

circunstâncias judiciais.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes 

(fl. 75); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 
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personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do 

crime é inerente ao delito, de modo que deixo de valorá-lo; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar 

negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, 

consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a 

circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima 

não contribuiu para a prática da contravenção.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo as três penas-bases no mínimo legal, em 15 

(quinze) dias de prisão simples cada.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Porém, conforme 

fundamentado alhures, aplico a agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, fixando as penas intermediárias em 27 (vinte e 

sete) dias de prisão simples cada.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo as penas 

do réu em 27 (vinte e sete) dias de prisão simples cada.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71, caput, do Código 

Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 03 

(três) infrações, as quais tiveram as penas dosadas em patamares 

idênticos, aplico a pena de uma delas, aumentada do critério ideal de 1/5 

(um quinto), em virtude do número de crimes, ficando o réu definitivamente 

condenado à pena de 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples.

• Do concurso material entre os crimes de tentativa de estupro de 

vulnerável, ameaça e contravenção penal de vias de fato.

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal 

(concurso material), fica o réu JAIR DO NASCIMENTO condenado, 

definitivamente, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 

04 (quatro) dias de detenção e 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão 

simples, devendo a pena de reclusão ser executada primeiro, por ser a 

mais gravosa.

O regime inicial do cumprimento da pena de reclusão será o fechado, nos 

termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do CP.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que é verificada a 

necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, que, 

no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual 

repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado 

por conduta que ocasione impacto social.

 Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a 

decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do denunciado, 

antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem 

pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e 

segurança da atividade jurisdicional.

Os elementos constantes nos autos apontam a necessidade da 

manutenção da segregação do acusado, vez que se afigura de extrema 

gravidade o crime que lhe é imputado, praticado em desfavor de suas 

netas por consideração, portanto cometido contra pessoas do seu 

convívio, demonstrando sua insensibilidade moral e periculosidade real.

 De outro modo, a repercussão social causada pela conduta comissiva do 

acusado, somada à gravidade em concreto da infração penal perpetrada e 

a reiteração delituosa, rompem a tão almejada paz pública, o que invoca a 

incidência do art. 312 do Código penal.

Assim, em liberdade, há forte receio de que o réu continue a colocar em 

risco o meio social, sobretudo a integridade física e psíquica das 

ofendidas. Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser 

interrompida com o acusado em liberdade, pois a sensação de impunidade 

gerada com a sua liberdade a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a 

continuar investindo contra as infantes e seus familiares.

Nesse ponto, impende colacionar que as vítimas narraram precisamente 

quatro episódios de abuso sexual, além de diversas importunações, 

perseguições e ameaças, evidenciando a necessidade da custódia 

cautelar para fazer cessar a prática delitiva.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade 

do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de 

se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, 

além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." 

(HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 

23/04/2013).

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 

PRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO DECRETO CONSTRITIVO. INVIABILIDADE DE EXAME DOS 

FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS 

CRIMES PRATICADOS E REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE. 

NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

1. Não há como conhecer do recurso ordinário em habeas corpus que 

busca a revogação da prisão preventiva do réu, mantida na pronúncia, se 

não há nos autos cópia do decreto original da prisão, ao qual se reporta a 

última decisão constritiva. Afinal, é dever do impetrante/recorrente instruir 

devidamente a inicial com os documentos necessários à compreensão do 

pedido. O recurso, portanto, encontra-se deficientemente instruído. 2. A 

prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de origem para a garantia da 

ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada 

pelo modo como foi praticado o crime, e por se mostrar necessária para 

impedir a reiteração criminosa, tendo em vista que o recorrente possui 

antecedentes criminais, motivo que reforça a necessidade da medida 

extrema. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (STJ - 

RHC: 44861 PA 2014/0021087-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 10/11/2014).

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Com o trânsito 

em julgado para a acusação, expeça-se guia de execução provisória;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242567 Nr: 4168-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Rafael Barbosa Lima, Clodoaldo 

Egues Junior, Raquel Adriele Limpias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, Viviane Souza do Couto - OAB:13.637

 PROCESSO/CÓD. Nº 242567

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome dos réus Clodoaldo 

Egues Júnior e Raquel Adriele Limpias, nos moldes do acórdão às fls. 

420/423-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239276 Nr: 2402-82.2016.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Prado Oliveira Didone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Lobo Mendes Filho 

- OAB:10791

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 489 de 871



Audiência de Justificação

Dia 28 de setembro de 2018, às 16h40min.

Autos n°: 239276

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedida a justificação do reeducando 

Diego Prado Oliveira Didone. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Determino que seja oficiado ao Lar dos Idosos, a fim de que o 

recuperando lá preste seu serviço comunitário, à razão de 07 (sete) horas 

por semana, aos domingos, em virtude de sua jornada de trabalho.

Deverá o recuperando em 05 (cinco) dias comparecer ao referido local.

Deverá o Lar dos Idosos informar mensalmente se o recuperando vem 

prestando seu serviço comunitário.

Oficie-se ao Juízo deprecante sobre esta decisão.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Hamilton Lobo Mendes Filho

Advogado

Diego Prado Oliveira Didone

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143308 Nr: 3458-29.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivael do Carmo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderley Souza Amorim - 

OAB:MT- 10.207

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 28 de setembro de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 143308

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedida a justificação do reeducando 

Rivael do Carmo Rocha. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Oficie-se ao Juízo de São José dos Quatro Marcos solicitando cópia da 

sentença proferida nos autos CI 81383.

Após, encaminhe-se os autos à defesa e Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, salientando que o réu, nesta 

audiência, já apresentou justificativa quanto ao crime que teria cometido 

em São José dos Quatro Marcos, que ensejou a sentença acima 

requisitada.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Rivail do Carmo Rocha

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 28 de setembro 2018, às 14h00min.

Autos n°: 257775

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor das partes rés, os réus João Paulo Miranda das Chagas e José 

Alves Ferreira Júnior.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Célia 

Valim Machado. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

Dada a palavra à defesa, após a oitiva da vítima Célia Valim Machado: MM. 

Juiz, haja vista a possível colidência de teses defensivas entre o acusado 

João Paulo Miranda das Chagas e José Alves Ferreira Júnior, a Defensoria 

Pública pugna para a nomeação de advogado dativo para o réu José 

Alves.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que não foi apresentada resposta à acusação do réu 

Márcio César de Araújo Silva, e havendo possibilidade de colidência de 

teses defensivas, nomeio como defensor do réu Márcio César de Araújo 

Silva o Dr. Marcus Vinícius Esbalqueiro, outro Defensor Público atuante 

nesta Comarca.

Intime-se referido defensor para apresentação de resposta à acusação e 

para que se manifeste sobre a necessidade de desmembramento do feito 

quanto ao réu Márcio César ou se anui com o regular andamento do feito, 

uma vez que a testemunha ouvida na presente solenidade em nada fez 

referência a seu cliente.

De outro modo, defiro o requerimento realizado pelo Defensor Público ora 

presente, para fins de nomear para o réu José Alves o Dr. Nilson Tomaz 

da Silva Junior, OAB/MT nº 23.151-O, sendo que seus honorários serão 

arbitrados quando da prolação de sentença.

Abram-se vistas à Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Marcus Vinícius 

Esbalqueiro.

Após a apresentação de resposta à acusação do réu Márcio César, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

João Paulo Miranda das Chagas

Parte ré

José Alves Ferreira Júnior

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 Processo/Código nº 241664

Vistos, etc.

Inicialmente, havendo informações sobre o cumprimento da precatória 

expedida à fl. 163, conforme consulta ao sítio eletrônico do TJMT, 

solicite-se a devolução da missiva ao juízo deprecado de Porto Esperidião.

Quanto à deprecata expedida à fl. 223 para oitiva da vítima Vilma 

Francisca de Assis, aguarde-se a data designada pelo juízo deprecado de 

Tangará da Serra para a realização da audiência, qual seja 22.11.2018. 

Após, solicite-se a devolução da carta precatória devidamente cumprida.

 Tocante ao pedido do Ministério Público visando a oitiva da testemunha 

Luzia Cristina de Freitas, Diretora do Hospital Samuel Greve à época dos 

fatos, constata-se que a mesma foi ouvida pela Autoridade Policial à fl. 

241, oportunidade em que asseverou não se lembrar precisamente dos 

fatos, apenas que a paciente reclamou de ter sido vítima de algo que não 

se recorda, não se recordando, igualmente, da causa dos ferimentos, 

mormente pelo fato da vítima ter sido atendida por outro profissional.

Dessa forma, por entender que a testemunha não acrescentará à 

elucidação dos fatos, indefiro o pedido de designação de audiência para 

sua inquirição.

Repise-se que o médico responsável pelo atendimento da vítima não foi 

localizado, sendo informado pela Autoridade Policial à fl. 240 que ele se 

mudou para o Estado de São Paulo, sem maiores informações.

Considerando que o acusado encontra-se preso na Cadeia Pública desta 

Comarca em decorrência de processo oriundo da Comarca de Porto 

Esperidião, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/12/2018, às 17h20min., para interrogatório do réu.

Intime-se o réu, o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000672-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. M. (REQUERENTE)

A. L. M. (ADVOGADO(A))

W. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,1 de outubro de 

2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001281-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CRISTINA TOEBE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001281-97.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92645 Nr: 1611-82.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, VOLCIR THOMAS 

KREUZ, IRINEIA ALVES MORAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73544 Nr: 2063-97.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mengato Neto, Eloiza Cristina 

Castelan, Sandra Deisi Zanette Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81409 Nr: 4286-86.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Vieira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o processo tramitou e foi julgado perante a comarca de 

Nobres/MT, conforme sentença de fls. 144, dessume-se que foi remetido 

equivocadamente para a comarca de Nova Mutum/MT.

 Desta feita, remetam-se os autos para a comarca de Nobres/MT, com as 

nossas homenagens.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50115 Nr: 1180-24.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
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Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celeiro Armazéns Gerais Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha 

Whelan - OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos à fl. 35, requerendo o 

que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41429 Nr: 850-95.2009.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não-padroniz. 

PGC-BrasilMulticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Braz de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A, Kamila de Souza 

Coutinho - OAB:MT 10.661, Washington Faria de Siqueira - OAB:MT 

18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o feito já fora julgado extinto às fls. 73, indefiro o pleito 

de fls. 75.

 Ademais, não tendo sido determinado qualquer bloqueio judicial nos autos, 

tenho que o pedido de baixa de bloqueio resta prejudicado.

 De mais a mais, cumpra-se integralmente os termos da sentença já 

proferida.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76289 Nr: 4856-09.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Pegorini Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50203 Nr: 1265-10.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitório Flores de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 21417 Nr: 120-60.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Lauxen - EPP ( J.M.TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:MT 7.397

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao determinado na r. decisão à fl. 221.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 21778 Nr: 55-65.2004.811.0086

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Lauxen - EPP ( J.M.TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:MT 7.397

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao determinado na r. decisão à fl. 127.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 21780 Nr: 119-75.2004.811.0086

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Lauxen - EPP ( J.M.TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos, etc.

Considerando o delineado às fls. 91/92 e 102, e sendo possível a 

conciliação das partes, designo audiência de conciliação para o dia 7 de 

novembro de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença das partes na audiência, 

salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79210 Nr: 2455-03.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:
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 Vistos, etc.

Renove-se o cumprimento da petição à fl. 84, por carta precatória, 

quando, então, a parte Requerida deve ser intimada pessoalmente, 

consoante o resultado dos AR’s às fls. 88/89, bem como citada quanto 

aos termos da presente demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95675 Nr: 3489-42.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliziane Maria Cargnelutti, Genésio Cargnelutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a Requerida para, querendo, se manifestar no prazo 15 (quinze) 

dias, quanto ao pedido de desistência formulado pela parte Requerente em 

seu favor à fl. 69.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112628 Nr: 51-37.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Weber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca do laudo pericial de fls. 70/73, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83646 Nr: 1193-81.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio José de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560/2016, com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I).” (Sem 

grifos no original).

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão estadual de 

todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames 

do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84813 Nr: 1854-60.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Dal Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca do laudo pericial de fls. 42/44, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89735 Nr: 4855-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Ivan Zakidalski - 

OAB:PR 39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o requerido pela parte Requerente à fl. 72, notadamente a inserção 

de restrição judicial no bem móvel descrito na exordial, em desfavor da 

parte Requerida, via Sistema Renajud.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação que 

tentou localizar o seu endereço, sob pena de aplicação da multa disposta 

no art. 258 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73917 Nr: 2435-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, verificado a penhora de existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud, intime-se a parte 

Executada, pessoalmente, porquanto ausente Advogado constituído nos 
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autos para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias, 

em observância ao delineado no art. 854, § 2°, do Código de Processo 

Civil, com redação “in verbis”:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

§ 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este 

será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente.”

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47835 Nr: 3258-25.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - OAB:MT 

10.752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, a impugnação da parte Executada às fls. 120/121, não deve ser 

conhecida, uma vez que falta condição vinculativa disposta na Lei.

Releva notar, que a impugnação trata-se de oposição à pretensão do 

Exequente de obter a satisfação do título judicial, consoante 

disciplinamento imerso no artigo 525 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu acolhimento a presença de pressupostos legais 

disciplinados no §1º do artigo citado.

Desta feita, expeça-se o devido alvará judicial para liberação de valores 

constritos, quando, então, deve a Secretaria Judicial guardar observância 

aos dados bancários informados à fl. 117vº.

De mais a mais, intime-se a parte Executada através de advogado, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a indicação e localização 

de bens sujeitos à penhora, sob pena de este Juízo considerar como ato 

atentatório a dignidade da justiça, com a consequente aplicação de multa, 

com fundamento no art. 774, V, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte 

Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70863 Nr: 3376-30.2012.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutriverde - Industria e Comércio de Imp. E Exportação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renê Corassa - OAB:MT 4.972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

De proêmio, cabe salientar que a Senhora Ana Maria Scolaro Borsato não 

consta como parte Executada na Ação de Execução n. 

2134-43.2004.811.0045 – Código n. 13333, autos de origem, de modo que 

não vislumbro causa para suspensão da precatória, quando, então, esta 

deve prosseguir em observância a sua finalidade.

Ademais, considerando o agendamento do Leilão para a data de 

29.10.2018, e em observância aos ônus constantes na matrícula do imóvel 

em questão, determino que o Senhor Leiloeiro intime todos os interessados 

ali mencionados.

Determino ainda, que em caso de arrematação o pagamento deverá 

realizar-se judicialmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95647 Nr: 3463-44.2016.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consleho Estadual de Associações de Revendas de 

Produtos Agropecuários de Nova Mutum - CEARPA, Agroverde 

Agronegócios e Logistica LTDA, Moacyr Piva Battaglini, Carlos Roberto 

Sabo, RENATO ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

De proêmio, afasto a preliminar de inadequação da via eleita sustentada 

pela Requerida às fls. 157v°/158, uma vez que a decisão inicial proferida 

às fls. 114/118, determinou o trâmite da ação segundo as regras do 

procedimento comum.

Ademais, apesar de errôneo o nome da ação, os pedidos constantes às 

fls. 15/16 são compatíveis e não revelam tratar-se de ação especial.

Considerando que não há mais questões processuais ou preliminares 

pendentes nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito 

por saneado.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Tendo em vista que a parte Requerida pugnou pela produção de provas 

por ocasião da contestação às fls. 157/161, e no intuito de evitar alegação 

de cerceamento de defesa, intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94697 Nr: 2871-97.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 494 de 871



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 179. Cumpra-se nos termos ali delineados, 

expedindo-se ofício ao INDEA para que informe a existência de 

semoventes registrados em nome de Ediberto Class, especificando a 

quantidade, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com a resposta, intime-se a parte Exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Por fim, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115608 Nr: 1617-21.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilar de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13.065, 

Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reclamação c.c. Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Adilar de Lima, em desfavor de Fundação Universidade do 

Estado de Mato Grosso – Unemat.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o 

dia 12 de novembro de 2018, ás 15h30min (Horário Oficial do Mato 

Grosso), para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo legal, levando em consideração o disposto 183, CPC, e nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38583 Nr: 1630-69.2008.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Rafhael Neves Costa - OAB:MT/12.411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito de fls. 90, em consonância com os fundamentos já 

expedidos às fls. 89.

 Intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

nos termos delineados na decisão de fls. 89, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77383 Nr: 931-68.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jimmy Willian Robert Romano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 70, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80599 Nr: 3760-22.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdf, AJAdFC, MAdf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPL, MSdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 

21.954, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Iachel Pasqualotto - 

OAB:314.308/SP, Gustavo Bittencourt Vieira - OAB:13930, Luiz 

Lemos de Souza Brito Filho - OAB:SP 307.124

 Vistos, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil, guardando observância ao conteúdo dos 

documentos às fls. 163v°/166.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76640 Nr: 267-37.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 123/125, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80903 Nr: 3950-82.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocelena dos Santos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Rodrigo Frassetto Goes - OAB:MT 

17.981-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que não obstante a cessão de crédito 

em favor de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 

S.A., esta não se desincumbiu de comprovar a notificação da parte 

devedora.

Nesse ponto, importa salientar que somente com a notificação acerca da 

cessão esta produz eficácia em relação ao devedor, nos ditames do art. 

290 do Código Civil.

Desta forma, intime-se a parte Renova Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S.A. para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos prova da notificação da parte Requerida, ora devedora, 

conforme delineado no art. 290 do Código Civil, sob pena de não admissão 

da cessão, conforme posicionamento jurisprudencial:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CESSÃO DE 

CRÉDITO. Pleito de substituição do integrante do polo ativo que não pode 

ser admitido, ante a ausência demonstração documental da cessão do 

crédito exigido na presente demanda. Recurso desprovido.” (TJSP – AI 

2055647-24.2015.8.26.0000 – Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado 

– Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca – Julgamento: 01.05.2015 – 

Publicação: 28.05.2015).

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28596 Nr: 1512-98.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o disposto nos autos às fls. 146/147, intime-se a parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34392 Nr: 710-32.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 191/197, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54459 Nr: 1942-06.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Xavier Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Vistos, etc.

Considerando o conteúdo da manifestação da Senhora Perita Ândria Mara 

Perin às fls. 227/230, intime-se a parte Requerida para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, e em sendo o caso, comprovar documentalmente a irresignação 

com o valor dos honorários periciais.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Por fim, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109715 Nr: 5810-16.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Martinelli Taborda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retífica de Motores ALPHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:MT 22.285, Pedro da Fonseca e Silva Neto - OAB:OAB/MT 

22.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pelos fatos e fundamentos delineados na decisão de fls. 126, indefiro o 

pedido de gratuidade da justiça, porquanto não fora acostado qualquer 

documento novo aos autos que pudesse modificar o entendimento deste 

juízo.

Contudo, tenho pela possibilidade do parcelamento das despesas 

processuais, conforme previsão do art. 98, § 6°, do Código de Processo 

Civil.

Nesse ponto, importa salientar que o parcelamento será realizado em 6 

(seis) parcelas, em observância ao disposto no art. 468, § § 6°, 7° e 8°, da 

CNGC/MT, com redação “in verbis”:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.

§ 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

 § 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.” (Sem grifos no original).

Desta forma, intime-se a parte Requerente a fim de providenciar o 

recolhimento da primeira parcela das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 O não cumprimento da determinação acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73628 Nr: 2146-16.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Pelisão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se prolação de sentença às fls. 159/163, 

quando, então, o Instituto Requerido interpôs Recurso de Apelação às fls. 

165/166.

No tocante ao Recurso de Apelação às fls. 156/166, o Requerido 

sustentou pré-manifestação de desistência do mesmo, caso o Autor 

concorde com a atualização dos valores atrasados na forma do art. 1-F 

da Lei n. 9.494/97, com o qual anuiu o Requerente à fl. 170.

Desta forma, não havendo mais interesse recursal por parte do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, intime-o para que acoste aos autos os 

cálculos dos valores que entende devidos, no prazo de 15 (quinze) dias.

De mais a mais, com o aporte aos autos do referido cálculo, intime-se a 

parte Autora para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43372 Nr: 2780-51.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Rodrigues de Moura Lopes, Antônio 

Gonismar Teixeira, João Rhicardo Campos Marques, Sebastião Mauro Dias 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:MT 7.355-A, Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Fabio Moreira Pereira - OAB:9405-MT, Pedro Maritns Verão 

- OAB:MT/4839-A, Rodrigo Ribeiro Verão - OAB:MT/8495

 Vistos, etc.

Defiro o pleito do Requerido João Rhicardo Campos Marques à fl. 2.292, de 

modo que, devolvo o prazo para defesa, considerando que a juntada da 

carta rogatória ocorreu na data de 02.04.2018, e os autos foram remetidos 

à conclusão na data de 03.04.2018, vide extrato do Sistema Apolo anexo.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Por fim, imediatamente conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24824 Nr: 2107-34.2004.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agrícola Produtiva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Amilton Schneider - OAB:5840-B/MT, Laura Beatriz 

S. Morganti - OAB:189829-SP, Milton Dabul Pompeu de Barros - 

OAB:MT/ 3.551, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais c.c. Declaratória de 

Inexigibilidade e Compensação de Débito n. 624-66.2004.811.0086 – 

Código n. 24821, apenso.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24821 Nr: 624-66.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agrícola Produtiva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Laura Beatriz S. Morganti - OAB:189829-SP, Sérgio 

Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

2119/2122 e 2123/2124 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada 

(Comercial Agrícola Produtiva Ltda e Bayer S.A.), mormente por 

considerar o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 2119/2122 e 2123/2124.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49092 Nr: 176-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:MT 7387-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 73/80, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73745 Nr: 2260-52.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Melo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Lanzarini (espólio), Rosa de Moura 

Lanzarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Maria Batista Lopes 

(falecida) - OAB:MT 7.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, via oficial de justiça, no último endereço dos 

autos ou da exordial, em conformidade com o despacho de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73818 Nr: 2327-17.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zarsul Comércio e Representação Ltda - ME 

(Casa do Produtor Mutum), Francisco Zardo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê 
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andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar que houve 

desistência e/ou abandono da causa, com a consequente extinção do 

processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73821 Nr: 2330-69.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio José Lima Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar que houve 

desistência e/ou abandono da causa, com a consequente extinção do 

processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38797 Nr: 1821-17.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida da Agrenco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O, 

Vinícius Borges Di Ferreira - OAB:GO 19.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525, Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 Vistos etc.

Apense-se o feito aos autos Cod. n. 41558.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 20579 Nr: 405-87.2003.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Miguel Lanzarini (espólio), Rosa de Moura 

Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higino Nunes Neto, Silvia Regina Riccomi 

Nunes, Clarice Garcia Nunes, Saulo de Tarso Garcia Nunes, Idete de 

Fátima Lamp Nunes, Heber Garcia Nunes, Andréa Christina Pancini Nunes, 

Ana Maria Garcia Nunes Vasconcelos de Carvalho, Hélio Vasconcelos de 

Carvalho, Djalma Lopes Nunes Júnior, Sandra Maria da Veiga Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ebenezer Soares Belido - 

OAB:2.774/MT, Fabio Silva dos Santos - OAB:9.473/MT, Sinval 

Pereira dos Santos - OAB:5419/MT

 SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo de 60 (sessenta) dias pela morte 

dos causídicos Ebenezer Soares Belido (fls. 1061) e da advogada Vera 

Batista (fls. 1102), com fundamento no art. 313, I, do CPC c.c 76, § 1º, II, 

do CPC.PROCEDA A SECRETARIA com a Intimação via AR de todos os 

réus para constituir novo advogado no prazo de 15 dias, sob pena de ser 

declarada a revelia processual deles.DEFIRO a juntada das matrículas dos 

imóveis rurais inscritos no cartório de Juína/MT, sob os números 1.660 e 

1.708, apresentados às fls. 1.088/1.089, contudo, INDEFIRO o pedido de 

retirada da averbação da ação na matrícula dos imóveis, tendo em vista 

que a existência de constrição de ação trabalhista sobre os imóveis não 

se mostra motivo hábil para a retirada da averbação.Ademais, a 

averbação na matrícula serve apenas para impedir a alienação dos bens 

sem dar ciência a terceiros de boa fé, não possuindo qualquer caráter 

constritivo ou limitador do direito de propriedade, serve apenas para o 

patrimônio do réu servir de garantia para futura indenização 

eventualmente deferida nos autos.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41558 Nr: 928-89.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlas Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Borges Di Ferreira - 

OAB:GO 19.673

 Vistos etc.

Primeiramente, determino que a causídica de fls. 1.298/1.300 traga a 

procuração nos autos no prazo de 15 dias.

Após, traga aos autos de forma individualizada a cópia dos documentos 

que pretende como prova emprestada, explicando de forma 

pormenorizada a utilidade das provas, de forma a propiciar o contraditório 

pleno.

Do mesmo modo, defiro a gratuidade de justiça da parte requerida, em 

consonância com os documentos de fls. 1.301/1.306, bem como 

considerando o valor da causa em comento.

A Gestora para cumprir o determinado às fls. 1.290, com apensamento da 

demanda a ação Cod. n. 38797.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, necessita 

de realização de audiência para demonstrar as versões dispostas pelas 

partes, designo audiência de instrução para o dia _____ de ___________ 

de 2018, às ____h:___ min.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

Intime-se pessoalmente a parte autora para prestar depoimento pessoal.

Intimem-se partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30507 Nr: 153-79.2006.811.0086

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenir Capriata de Souza Lima, George Salvador Brito 

Alves Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos dos Santos, Naira Amélia dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Eder Wilson Gomes - OAB:MS 10.187-A

 Vistos etc.

Primeiramente verifico a necessidade de alteração da ordem probatória 

para fins de antes de realizar a perícia judicial seja efetuada a audiência 

de instrução e julgamento, em consonância com o disposto no art. 139, VI, 

do CPC/2015.

Tal providência mostra-se importante, tendo em vista a necessidade de 

debater os pontos conflitantes da perícia com o apoio de ambas as partes, 

principalmente no que diz respeito à viabilidade desta, ante o grande lapso 

temporal entre o ajuizamento da demanda e os dias atuais, bem como a 

julgamento da demanda, em primeiro grau, pelo juízo federal.

Defiro a prova emprestada de fls. 475/497, tendo em vista que se mostra 

vital para avaliar o valor das benfeitorias, auxiliando, inclusive, se 

necessário na prova pericial, possibilitando a delimitação desta.

 Do mesmo modo, defiro a juntada da sentença de fls. 507/516, haja vista 

a relação entre os objetos dos processos.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, necessita 

de realização de audiência para demonstrar as versões dispostas pelas 
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partes, designo audiência de instrução para o dia _____ de ___________ 

de 2018, às ____h:___ min.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

Não há pedido de depoimento pessoal das partes.

Intimem-se partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32272 Nr: 1878-06.2006.811.0086

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naira Amélia dos Santos, Luis Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenir Capriata de Souza Lima, George 

Salvador Brito Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues - OAB:9.301- MT, FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/O, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a equalização de fases com o processo Cod n. 30507, para 

fins de averiguar a sucumbência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104724 Nr: 3126-21.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Carvalho Ferreira, Edilma Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação 

de Fazer c.c. Tutela de Urgência proposta por Luzia de Carvalho Ferreira, 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONFIRMAR a decisão 

liminarmente proferida, CONDENANDO o Estado de Mato Grosso a 

proceder com disponibilização de internação em unidade de terapia 

intensiva – UTI de modo a garantir os meios necessários à preservação da 

saúde e vida da Sr. Luzia de Carvalho Ferreira;Sem custas, na forma da 

Lei. Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$1.000,00 (hum mil reais) a teor do art. 85, 

§ 8°, do Código Processo Civil.Determino o reexame necessário, nos 

ditames do art. 496, I, do Código de Processo Civil, mormente ante a 

ausência de liquidez do comando jurisdicional.Após o trânsito em julgado 

desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79673 Nr: 2788-52.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANA FRANÇA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário – 

Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Marciana 

França Pinho, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 De proêmio, denota-se o aporte aos autos do laudo pericial às fls. 40/43, 

tendo a parte Requerente expressado anuência à fl. 46/47, e nada opondo 

a parte Requerida nesse ponto, apesar de manifestação à fl. 50.

Desta forma, considerando a realização da prova pericial, e não 

constando os autos com questionamentos suplementares pelas partes em 

observância ao art. 477 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo 

pericial apresentado.

Nesse ponto, considerando o regular desempenho das suas funções pelo 

Senhor Perito, e não havendo insurgência quanto ao valor da perícia, 

determino a requisição de pagamento junto ao Sistema de Assistência 

Judiciária Gratuita Federal – AJG.

De mais a mais, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos o seu CNIS legível, notadamente porque não é 

possível verificar as datas no documento juntado às fls. 16.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46346 Nr: 1765-13.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleber Gonçalves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A (antiga "vivo")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - OAB:MT 

17.826

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. 116/117 e 132, uma vez que o pleiteado se 

trata de ampliação do objeto da lide, a qual já foi inclusive sentenciado, 

notadamente porque o requerente pleiteia a baixa de protesto e o objeto da 

lide é exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

 Intimem-se.

 Retornem os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 38-05.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Jackson Mário de Souza - OAB:MT 4.635, Maryhélvia Amaral 

Pinheiro de Paula - OAB:6.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

No que concerne ao pedido de citação por edital, remeto o subscritor a 

decisão de fls. 238, mantendo-a incólume por seus próprios baldrames, 

bem como consigno que eventual irresignação deverá ser feita por meio 

da seara recursal cabível.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço da parte requerida ou comprovar por meio de documentos 

carreados aos autos que tentou localizar o endereço do requerido, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49055 Nr: 142-74.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivacir Faletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 
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Maso - OAB:MT 13.390, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 

8.184-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por IVACIR 

FALETTI em face de SEGURADORA LÍDER LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Na sentença de fls. 91/93, restou decidido o seguinte: [...] JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido, com resolução de mérito, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), a título de despesas médicas ao requerente, com juros 

de mora de 1% ao mês, a contar da data do sinistro 22.09.2009, nos 

termos da súmula 43 do STJ, a correção monetária pelo INPC, a contar da 

citação, ante o teor da súmula 426 do STJ.

À fl. 102, calculo elaborado pelo Cartório Distribuidor.

 Às fls. 103/106, o executado informou que o valor atualizado do débito 

seria de R$ 5.632,04 (cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e quatro 

centavos), ocasião em que efetuou o depósito do citado valor e pleiteou 

pela extinção do feito.

 À fl. 113, o exequente impugnou o calculo feito pelo cartório distribuidor.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

Decido.

 De proêmio, anulo o calculo de fl. 102, uma vez que em dissonância com a 

sentença de fls. 91/93, ocasião em que elaboro novo cálculo do valor 

atualizado da condenação até o dia 31/08/2018 em consonância com os 

termos da sentença e anexo ao presente feito.

 No mais, considerando que o executado efetuou o pagamento do débito 

no dia 29/05/2015, tendo informado o depósito dos valores em juízo às fls. 

107/108, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe a conta para liberação dos valores, bem como para requerer o 

que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45159 Nr: 602-95.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSZ, AdSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THFDL, SACNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto da Cunha 

Crosara - OAB:11056/MT, Denner de Barros Mascarenhas Barbosa 

- OAB:MT 13.245-A, Marcos Müller Cwiertnia - OAB:PR 22.189

 Sendo assim, considerando que a responsabilidade da seguradora 

executada, apesar de solidária, corresponde tão somente aos limites da 

apólice, bem como que não houve impugnação especifica neste sentido, 

entendo que deve ser reconhecido o cumprimento da obrigação que lhe 

cabia e, portanto, JULGO EXTINTO o do feito, no que tange à executada 

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Proceda a exclusão do nome da 

executada SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS da capa dos 

autos. No que concerne ao débito remanescente, deverá prosseguir o 

cumprimento de sentença somente em relação à executada 

TRANSPORTADORA HERALDO FREDERICO DEGRAF. Assim, ante o 

interesse demonstrado pela exequente às fls. 517/519, designo audiência 

de conciliação para o dia 17/10/2018 às 13:30. Intime-se a exequente e a 

executada Transportadora Heraldo Frederido Degraf, devidamente 

acompanhadas de seus advogados, bem como o Ministério Público para 

comparecerem à citada audiência.Não havendo êxito na conciliação, 

intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, apresentando calculo atualizado do débito 

remanescente, bem como para requerer o que lhe for de direito, sob pena 

de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105507 Nr: 3558-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Silva Soares 

Rheinheimer - OAB:MT/16957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, em virtude da manifesta ausência de uma das 

condições da ação, consubstanciada no interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante artigo 

485, inciso VI, do Código Processual Civil.Destarte, deixo de receber os 

embargos à execução como impugnação ao cumprimento de 

sentença/justificativa e determinar que seja encartado nos autos em 

apenso porque o executado apresentou justificativa nos autos da 

execução de alimentos n°. 5477-98.2016.811.0086.Outrossim, 

considerando que a embargada não foi citada nestes embargos para 

exercer seu direito ao contraditório, deixo de condenar a parte 

embargante ao pagamento de honorár ios advocat íc ios 

sucumbenciais.Entretanto, tendo em vista que deu causa à extinção da 

ação, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, 

porém, tal condenação permanecerá sob condição suspensiva, ante o 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça, no julgamento do agravo 

de instrumento n°. 1006080-53.2018.811.0000, conforme decisão 

monocrática encartada às fls. 128/130.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98603 Nr: 5477-98.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHSS, ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Silva Soares 

Rheinheimer - OAB:MT/16957

 Vistos.

Considerando que a decisão proferida às fls. 98 foi publicada no DJE em 

nome apenas de um dos advogados da representante da exequente, 

intime-se novamente a exequente para se manifestar sobre a justificativa 

apresentada pelo executado às fls. 40/96, no prazo de 05 (cinco) dias.

Proceda-se ao cadastro da advogada Dra. Thamires Hohenberger 

Mafissoni, OAB/MT 18.783 no Sistema Apolo, a fim de que esta passe a 

receber as intimações desta execução.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73083 Nr: 1602-28.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mudar SPE 2 Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, Grupo AGM, Mudar Incorporações Imobiliarias S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89426 Nr: 4667-60.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Daniel Meneghel Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moreno Sociedade de Advogados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luís da Silveira Reis - 

OAB:56.662/PR, Wanderson Fernandes da Silva - OAB:54.723/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo José de Andrade - 

OAB:OAB/SP 315.257, Michel David Moreno - OAB:SP 315.975

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a petição de fl. 121/122 se trata de 

cópia, o que inviabiliza a análise do feito.

Sendo assim, intime-se o causídico do requerido para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos a via original do petitório de fls. 121/122 ou 

para que assine a petição juntada aos autos.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89875 Nr: 4928-25.2015.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Pereira dos Santos, Eliane Silva 

Correa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DA CUNHA RIBEIRO 

- OAB:27263, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

Thais Aparecida Pena - OAB:OAB/GO 33.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95785 Nr: 3574-28.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBRE Agricultura e Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Geller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:MT 11.208-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para:I. CONDENAR o requerido ao 

pagamento no valor de R$ 164.125,00 (cento e sessenta e quatro mil e 

cento e vinte e cinco reais), acrescido da multa contratual na importância 

de 20%, bem como com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária desde o inadimplemento da 

obrigação, estes referente à parcela do arrendamento rural com 

vencimento para o dia 30/04/2013.II.CONDENAR o requerido ao pagamento 

no valor de R$ 167.300,00 (cento e sessenta e sete mil e trezentos reais), 

acrescido da multa contratual na importância de 20%, bem como com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária desde o inadimplemento da obrigação, estes referente 

à parcela do arrendamento rural com vencimento para o dia 

30/04/2014.Condeno a parte requerida no pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, em 

conformidade com o § 2º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46838 Nr: 2261-42.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walker Diogenes Ricarte, Walker Diogenes 

Ricarte, Haymee Monike Castro Lima Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte executada acerca da penhora realizada às fls. 155/156, 

para, querendo, apresentar impugnação à penhora, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113741 Nr: 618-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walker Diogenes Ricarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Avansini Carnelos - 

OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:MT 17.486

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42819 Nr: 2186-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Modulo Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 94 e, por consequência, determino a 

expedição do competente mandado de penhora, remoção e avaliação do 

bem, a ser cumprido no endereço constante da exordial.

 Realizada a penhora, o executado deverá ser intimado, a teor do disposto 

no artigo 841 do Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42637 Nr: 2025-27.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosália Tondello da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o causídico do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

assine o petitório de fls. 167/169.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81660 Nr: 4431-45.2014.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Affonso Cardozo de Mello de 

Alvares Otero, Álvaro Luiz Alves de Lima Álvares Otero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta pelas FAZENDAS 

PAULISTAS REUNIDAS LTDA em face de ESPÓLIO DE LUIZ AFFONSO 

CARDOZO DE MELLO DE ALVAVES OTERO representado por seu 

inventariante ALVARO LUIZ ALVES DE LIMA ALVARES OTERO, tendo 

como confinantes GABRIEL VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI 

KONAGESKI VIGOLO, EDMUR WETTEL e MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO 

TRIVELATO, todos devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 23/119.

À fl. 136, recebida a inicial.

 À fl. 149, o Município de Nova Mutum informou o desinteresse no feito.

À fl. 160, o Município de Santa Rita do Trivelato informou que não possui 

interesse no feito.

À fl. 169, citação do requerido.

 Às fls. 181/182, edital de citação dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados.

 À fl. 186, a União manifestou seu desinteresse no feito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

Decido.

 Pois bem. Com o fito de sanar as irregularidades do feito, determino:

 i. Proceda a inclusão do nome dos confinantes na capa dos autos, bem 

como a respectiva citação destes;

ii. Proceda a citação da Fazenda Pública Estadual, a fim de manifestar 

eventual interesse no feito, a qual deverá ser feita por meio de carga dos 

autos, em observância ao disposto no artigo 183 do Código de Processo 

Civil.

iii. Certifique-se acerca do decurso de prazo para apresentação de 

contestação pelo requerido Espólio de Luiz Affonso Cardozo de Mello de 

Alvares Otero.

Em seguida, conclusos para decisão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53925 Nr: 1421-61.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo 

Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:MT 12.529-A, Guilherme de Arruda Cruz - OAB:MT 12.642, 

Mauro Rosalino Breda - OAB:14687

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 55, 58 e 59 do Código de 

Processo Civil, Nestes termos, comunique-se à Primeira Vara de 

Comodoro sobre esta decisão, encaminhando cópias, a fim de que 

remetam a demanda 1887-78.2012.811.0046, código 60138, para a 

Segunda Vara de Nova Mutum, a fim de que seja apensada à presente 

execução.Destarte, com o fito de evitar decisões contraditórias, decreto a 

suspensão desta execução, com fundamento no artigo 313, inciso V, 

alínea “a” e artigo 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

considerando a relação de prejudicialidade externa entre as demandas, 

até a prolação de sentença nos autos n°. 1887-78.2012.811.0046, código 

60138 ou, pelo prazo máximo de um ano, o que ocorrer em primeiro 

lugar.Todavia, para que a suspensão possa se aperfeiçoar, imprescindível 

que o feito esteja garantido, o que não ocorre no caso em apreço.A 

executada vem nomear à penhora os veículos indicados às fls. 274, 

sendo que o veículo caminhão VW 16170 BT, ano 1995/1996, placas 

CDE-2382 era objeto da ação de busca e apreensão n°. 

1429-38.2012.811.0086, código 53935, a qual foi convertida em execução 

justamente pelo fato de que o bem informado não foi localizado.O mesmo 

ocorre com os veículos NL-12, 360, Cilindrada 360 CV, 4x2, 2P, Diesel, de 

cor branca, marca Volvo, ano 1995/1995, chassi n°. 

9BVN2B5A0SE650555, RENAVAM n°. 643084843, placas JZK-0080 e 

LS-1932, 4x2 DIES, Cilindrada 147 CV, 2P, Diesel, de cor branca, marca 

Mercedes Benz, ano 1986/1986, chassi n°. 35004312696535, RENAVAN 

n°. 175570388, placas NAI-4907, os quais foram objeto desta ação de 

busca e apreensão por inadimplemento da executada.Desta forma, os 

bens indicados não são de propriedade da executada, considerando que 

não adimpliu a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual não podem ser 

dados em garantia da execução.Por isso, INDEFIRO a nomeação de fls. 

274 e determino a intimação da executada para apresentar garantia idônea 

à presente execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena da execução 

retomar seu curso.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109329 Nr: 5624-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, verifico que estamos diante de hipótese de continência entre 

ações, nos termos do que prevê o artigo 56 do Código de Processo Civil, 

isto é: “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver 

identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por 

ser mais amplo, abrange o das demais.”

Em face do exposto, reconheço a ocorrência de CONTINÊNCIA entre a 

ação revisional de contrato com declaração de nulidade de cláusulas 

contratuais, cautelar de depósito de valores, compensação e repetição e 

indébito c/c manutenção de posse e indenização por danos morais n°. 

1887-78.2012.811.0046, código 60138, da Primeira Vara da Comarca de 

Comodoro/MT, e estes embargos à execução n°. 5624-90.2017.811.0086, 

código 109329, bem como LITISPENDÊNCIA PARCIAL, com fundamento no 

art. 485, inciso V do CPC, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito.

Por isso, REJEITO LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos 

termos do artigo 918, inciso III, do CPC, reconhecendo o seu caráter 

meramente protelatório.

Assim, ante o disposto no parágrafo único do artigo 918, c/c artigo 77, § 

2°, aplico à embargante multa de até 1% (um por cento) do valor atribuído 

à causa, considerando sua conduta atentatória à dignidade da justiça.

Considerando que neste momento foi proferida sentença de extinção do 

feito sem julgamento do mérito, indefiro o requerimento da embargante 

para parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações, 

considerando que o artigo 468, § 8°, da Consolidação nas Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça preconiza que é admitido apenas o 

parcelamento das custas iniciais, vejamos:

“§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.”

 Transitada em julgado, promova-se as baixas necessárias e arquivem-se 

os autos.

Traslade-se cópias desta sentença aos autos sob o n°. 

1428-53.2012.811.0086, código 53934.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53934 Nr: 1428-53.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo 
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Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 55, 58 e 59 do Código de 

Processo Civil, RECONHEÇO A CONEXÃO destes autos com os autos de 

nº. 1887-78.2012.811.0046, código 60138 e, por consequência, AVOCO A 

COMPETÊNCIA para o julgamento da ação revisional de contrato 

supramencionada, reconhecendo a competência deste Juízo em face da 

Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT.Nestes termos, comunique-se 

à Primeira Vara de Comodoro sobre esta decisão, encaminhando cópias, a 

fim de que remetam a demanda 1887-78.2012.811.0046, código 60138, 

para a Segunda Vara de Nova Mutum, a fim de que seja apensada à 

presente execução.Destarte, com o fito de evitar decisões contraditórias, 

decreto a suspensão desta execução, com fundamento no artigo 313, 

inciso V, alínea “a” e artigo 921, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil, considerando a relação de prejudicialidade externa entre as 

demandas, até a prolação de sentença nos autos n°. 

1887-78.2012.811.0046, código 60138 ou, pelo prazo máximo de um ano, 

o que ocorrer em primeiro lugar.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 1352-24.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Cardoso Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wanessa Correia Franchini 

Vieira - OAB:MT 10.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

acerca data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

29/11/2018, às 18:30 horas, devendo as partes e seus representantes 

comparecerem no local indicado a fl. 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74013 Nr: 2533-31.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldomiro Paes, Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Piazza, Olimpio Zanatta, Nadir 

Piazza, Neuza Maria Piazza, Inês Caron Zanatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Santarem Gonzales 

- OAB:MT 11.062-A, Antonino Moura Borges - OAB:839/MS, Marcelo 

Barbosa Teixeira de Magalhães - OAB:6882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernani Zanin Junior - 

OAB:SP 305.323, Marcela Leão Soares - OAB:, Pedro Vicente Leon - 

OAB:2249-MT

 Vistos.

Ante as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, carreadas 

às fls. 497/500 e 526/533, SUSPENDO o feito até o julgamento do REsp nº 

753562/MT (2015/0178112-4), interposto nos autos que deram origem ao 

cumprimento provisório de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74631 Nr: 3161-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Mario Piazza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomiro Paes, Cleyde Ferreira Paes, 

Osmarino Aparecido Leal, Elena dos Santos Oliveira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hernani Zanin Junior - OAB:SP 

305.323, Pedro Vicente Leon - OAB:2249-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis Santarem 

Gonzales - OAB:MT 11.062-A

 Vistos.

Mantenho a suspensão do feito até o julgamento do REsp nº 753562/MT 

(2015/0178112-4), interposto nos autos que deram origem ao cumprimento 

provisório de sentença e, por consequência, aos presentes embargos de 

terceiro.

 Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos, visto que se 

trata de embargos de terceiro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86379 Nr: 2747-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina de Souza Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Francisco dos Santos, Maria 

Conceição dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Serviuc de Souza - 

OAB:MT 20.090-O, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A

 Vistos.

Considerando que as provas produzidas nos autos são no sentido de que 

a autora não é legítima possuidora do lote 37, bem como em observância 

ao artigo 10 do Código de Processo Civil, o qual veda que seja proferida 

decisão com fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre a legitimidade ativa da requerente.

 Com a manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

retornem os autos conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53935 Nr: 1429-38.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo 

Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 55, 58 e 59 do Código de 

Processo Civil, RECONHEÇO A CONEXÃO destes autos com os autos de 

nº. 1887-78.2012.811.0046, código 60138 e, por consequência, AVOCO A 

COMPETÊNCIA para o julgamento da ação revisional de contrato 

supramencionada, reconhecendo a competência deste Juízo em face da 

Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT.Nestes termos, comunique-se 

à Primeira Vara de Comodoro sobre esta decisão, encaminhando cópias, a 

fim de que remetam a demanda 1887-78.2012.811.0046, código 60138, 

para a Segunda Vara de Nova Mutum, a fim de que seja apensada à 

presente execução.Destarte, com o fito de evitar decisões contraditórias, 

decreto a suspensão desta execução, com fundamento no artigo 313, 

inciso V, alínea “a” e artigo 921, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil, considerando a relação de prejudicialidade externa entre as 

demandas, até a prolação de sentença nos autos n°. 

1887-78.2012.811.0046, código 60138 ou, pelo prazo máximo de um ano, 

o que ocorrer em primeiro lugar.Todavia, para que a suspensão possa se 

aperfeiçoar, imprescindível que o feito esteja garantido, o que não ocorre 

no caso em apreço.Por isso, determino a intimação da executada para 

apresentar garantia idônea à presente execução, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena da execução retomar seu curso.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114201 Nr: 841-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guinchos Corujão Ltda - ME, Joao Ricardo Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, verifico que estamos diante de hipótese de continência entre 

ações, nos termos do que prevê o artigo 56 do Código de Processo Civil, 

isto é: “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver 

identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por 

ser mais amplo, abrange o das demais.”

Em face do exposto, reconheço a ocorrência de CONTINÊNCIA entre a 

ação revisional de contrato com declaração de nulidade de cláusulas 

contratuais, cautelar de depósito de valores, compensação e repetição e 

indébito c/c manutenção de posse e indenização por danos morais n°. 

1887-78.2012.811.0046, código 60138, da Primeira Vara da Comarca de 

Comodoro/MT, e estes embargos à execução n°. 841-21.2018.811.0086, 

código 114201, bem como LITISPENDÊNCIA PARCIAL, com fundamento no 

art. 485, inciso V do CPC, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito.

Por isso, REJEITO LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos 

termos do artigo 918, inciso III, do CPC, reconhecendo o seu caráter 

meramente protelatório.

Assim, ante o disposto no parágrafo único do artigo 918, c/c artigo 77, § 

2°, aplico à embargante multa de até 1% (um por cento) do valor atribuído 

à causa, considerando sua conduta atentatória à dignidade da justiça.

Considerando que neste momento foi proferida sentença de extinção do 

feito sem julgamento do mérito, indefiro o requerimento da embargante 

para parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações, 

considerando que o artigo 468, § 8°, da Consolidação nas Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça preconiza que é admitido apenas o 

parcelamento das custas iniciais, vejamos:

“§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.”

 Transitada em julgado, promova-se as baixas necessárias e arquivem-se 

os autos.

Traslade-se cópias desta sentença aos autos sob o n°. 

1429-38.2012.811.0086, código 53935.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51709 Nr: 2733-09.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Trindade de Oliveira, Ely Trindade da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de fl. 105, ante a ausência 

de novos fatos e fundamentos, mantendo-a incólume por seus próprios 

baldrames.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92316 Nr: 1381-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO MOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, informando o endereço do executado, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116252 Nr: 1964-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Casanova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGINATO - OAB:3500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 Vistos.

Recebo os presentes embargos, por serem tempestivos, conforme 

certidão de fls. 20.

 Deixo de aplicar efeito suspensivo, tendo em vista o disposto no artigo 

919, caput, do Código de Processo Civil, considerando que não estão 

presentes os requisitos da tutela provisória, bem como a execução não 

está garantida.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir, nos termos do 

artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após, devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil.

Ante o teor do acórdão de fls. 47/50, que decidiu o agravo de instrumento 

n°. 1009301-44.2018.811.0000, concedo ao embargante os benefícios da 

gratuidade da justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76149 Nr: 4724-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova, Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante o cumprimento do mandado de citação do executado ADRIANO 

CASANOVA noticiado às fls. 79 e a ausência de citação do executado 

ROMILDO JOSÉ GONÇALVES, intime-se a parte exequente para requerer 

o impulsionamento da execução, informando ainda o endereço atualizado 

do executado ROMILDO JOSÉ GONÇALVES, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97918 Nr: 5061-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Graziela Alves Nogueira Conceição - 

ME, Divina Graziela Alves Nogueira, Adriano da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante o cumprimento do mandado de citação dos executados às fls. 34, e a 

não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução em 

apenso, intime-se a parte exequente para requerer o impulsionamento da 

execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105034 Nr: 3310-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Divina Graziela Alves Nogueira ME, Divina Graziela 

Alves Nogueira, Adriano da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, recebo os presentes embargos vez que tempestivos, 

conforme certidão de fls. 71.

Quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo à execução, 

tenho que não deve ser acolhido, visto que o caso em apreço não destoa 

da regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, pois não 

estão elencados os requisitos para concessão da tutela provisória, 

tampouco a execução está garantida.

Não obstante os embargantes tenham mencionado que o contrato 

celebrado seria nulo em razão da existência de cláusulas com encargos 

abusivos, não é possível verificar os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, tampouco o risco de dano, eis que a possibilidade 

de constrição de bens do devedor é inerente a todas as execuções.

Logo, não restam evidenciados os requisitos da tutela provisória, seja ela 

de urgência ou de evidência, para ensejar a suspensão da execução.

Por isso, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo à 

execução, considerando a ausência dos requisitos apontados pelo artigo 

919, § 1º, do CPC.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir, nos termos do 

artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após, devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44399 Nr: 3775-64.2009.811.0086

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Kaczam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B, Paulo Fernando 

Schneider - OAB:MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Quaresma Castro 

(Advogado) - OAB:PA 11.913

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação de 

Indenização n. 1169-63.2009.811.0086 – Código n. 41795, apenso.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45892 Nr: 1304-41.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurides Coelho Portilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Kaczam, Pedro Nicolao Kaczam, Joana 

Dziachan Kaczam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743, Rogério Teopilo da Cruz 

- OAB:MT 21.521-O

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação de 

Indenização n. 1169-63.2009.811.0086 – Código n. 41795, apenso.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41085 Nr: 446-44.2009.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A, Maurides Coelho Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Quaresma Castro 

(Advogado) - OAB:PA 11.913, Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 

12.743, Rogério Teopilo da Cruz - OAB:OAB/MT 9.113-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 138/139, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48560 Nr: 3978-89.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Kaczam, Pedro Nicolao Kaczam, Joana Dziachan 

Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurides Coelho Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743, Rogério Teopilo da Cruz 

- OAB:MT 21.521-O, Rogério Teopilo da Cruz - OAB:OAB/MT 9.113-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação de 

Indenização n. 1169-63.2009.811.0086 – Código n. 41795, apenso.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41795 Nr: 1169-63.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A, Maurides Coelho Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Pereira de Souza - 

OAB:MT 12.743, Rogério Teopilo da Cruz - OAB:OAB/MT 9.113-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Fábio Schneider - OAB:MT 5.238, Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 227/229, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71935 Nr: 447-87.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilda Rodrigues Rebouças Wei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 43.

Expeça-se o respectivo mandado para penhora dos créditos que a 

empresa executada Rosilda Rodrigues Rebouças Neiva de Figueiredo & 

Cia LTDA – EPP tem a receber junto ao Município de Nova Mutum/MT.

 Efetuada a penhora, intime-se o executado, bem como o cientifique do 

prazo para a apresentação de embargos à penhora.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 114289 Nr: 890-62.2018.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça, com fulcro no artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Recebo a petição inicial, eis que a primeira vista se mostram presentes os 

requisitos dos art. 319 do Código de Processo Civil.

Versando a presente ação sobre divórcio em que há interesse de 

menores, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 121437 Nr: 4339-28.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Cardoso da Silva - 

OAB:5946/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI ROCHA - OAB:2966/RO

 Vistos.

Cumpra-se a decisão anterior, expedindo-se a carta precatória para a 

Comarca de Cerejeiras/RO, para a realização de estudo psicossocial com 

o requerente MARCOS MILLER GONÇALVES SOARES e sua família, 

averiguando as condições familiares, além de esclarecer se o autor tem 

condições de exercer os cuidados para com a filha SABRINA LUIZA DA 

SILVA SOARES.

Considerando que a requerida solicitou às fls. 62 a nomeação de um 

advogado dativo, nomeio para patrocinar seus interesses a causídica Ana 

Carolina Favretto, OAB/MT 19.690, até o deslinde da ação, e desde já, fixo 

seus honorários em 05 (cinco) URHs, conforme tabela da OAB/MT.

Para tanto, intime-se a advogada para que dê prosseguimento no presente 

feito, indicando eventuais provas que ainda deseja produzir.

Anote-se a nomeação para fins de relatórios estatísticos.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84187 Nr: 1515-04.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA TAFFAREL SFREDO ME, Jessica 

Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 71 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme requerido 

pela parte autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83264 Nr: 965-09.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves de Souza, Thamires Hohenberger 

Mafissoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por 

FRANCISCO ALVES DE SOUZA e THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI 

em face de CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., todos já qualificados 

nos autos.

 Às fls. 91/93, a parte exequente informou o pagamento do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas processuais pelo executado.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111257 Nr: 6702-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Maria Pires dos Santos, Daniele Cristina 

Mendes Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO 

JUDICIAL proposta por LOTE FÁCIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA. em face de NEIDE MARIA PIRES DOS SANTOS e DANIELE CRISTINA 

MENDES NONATO, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 42/43, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 42/43, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90713 Nr: 382-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Brancalione, Clarizete Dativa Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelina Lourdes Scaravonatti Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta por EUCLIDES BRANCALIONE e CLARIZETE 

DATIVA BRANCALIONE em face de JOVELINA LOURDES SCARAVONATTI 

MORAES, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 64/66, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.
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É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 64/66, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79267 Nr: 2498-37.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96113 Nr: 3823-76.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91701 Nr: 1012-46.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romy Alves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 1363-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Cardoso da Silva ME, Luzinete 

Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" via BACENJUD em nome das 

executadas LUZINETE CARDOSO DA SILVA ME e LUZINETE CARDOSO 

DA SILVA (fls. 72-v), considerando que não foi citada da existência da 

presente execução fiscal.

Desse modo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Após, tornem os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97146 Nr: 4545-13.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Andrade Benk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94908 Nr: 2986-21.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R Nicolau Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 507 de 871



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 Vistos.

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não pagou a 

dívida, nem ofereceu bens à penhora, defiro o requerimento de fl. 36 e, em 

consequência, determino a expedição de mandado de penhora e avaliação 

dos bens indicados à fl. 36.

Efetuada a penhora, intime-se o executado, bem como o cientifique do 

prazo para a apresentação de impugnação à penhora.

Caso reste infrutífera, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que lhe entender for de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86940 Nr: 3042-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Julgado que sintetiza a questão: “[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. 

INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual 

moderno e de uma interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, 

do Código de Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por 

desídia das partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação 

pessoal, adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas 

todas as tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. 

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 02 - A 

interpretação do dispositivo em tela deve observar, dentre outros 

aspectos, a finalidade da norma concebida pelo legislador, sob pena de 

privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o meio em detrimento ao fim 

maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o de obter a tutela estatal 

específica e efetiva à proteção do bem jurídico. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).” Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do executado. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52063 Nr: 3079-57.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirio João Bianchezzi, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Indefiro o pedido da exequente para determinar que o Oficial de Justiça 

cumpra a diligência para citação da parte executada sem o recolhimento 

das despesas.

A Lei Estadual n°. 7.603/2001, em seu artigo 5º menciona que a referida 

isenção não inclui o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça, nos 

seguintes termos:

Art. 5º Os valores instituídos por esta lei abrange todos os atos 

processuais, inclusive os relativos aos serviços do distribuidor, contador, 

de hastas públicas, bem como as despesas postais com intimações e 

publicações na Imprensa Oficial, exceto quanto:

I – à publicação de editais;

II – à expedição de certidão e à reprodução de peças do processo;

III – remuneração de perito, assistente técnico, intérprete e administrador, 

bem como as despesas decorrentes de remoção de bens;

IV – a indenização de viagem e diária de testemunha;

V – despesas com deslocamento de oficial de justiça e avaliador;

VI – outros casos decorrentes de lei ou arbitramento pela autoridade 

competente;

VII – nos demais casos previstos nas tabelas em anexo.

Logo, não há que se falar em isenção do pagamento das custas com 

deslocamento de oficial de justiça em relação ao Inmetro.

Portanto, intime-se a Procuradoria Federal para recolher o valor da 

diligência do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento da execução fiscal.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87686 Nr: 3537-35.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuster & Santos Ltda. - Me (M S 

Transportes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94259 Nr: 2581-82.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA 

E XINGU – SICREDI ARAXINGU MT às fls. 70/71, em face da sentença de 

fls. 69, alegando que o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 70/71, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 72.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 
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nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78910 Nr: 2135-50.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Reis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86166 Nr: 2635-82.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Sandoveti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

RUBENS SANDOVETI às fls. 101, em face da sentença de fls. 100, 

alegando que o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 101, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 102.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97662 Nr: 4867-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Magna Lopes - OAB:MT 22.388

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida 

JOACIR FERREIRA DE LIMA às fls. 64/69, em face da sentença de fls. 

62/63, alegando que o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 64/69, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 70.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100837 Nr: 693-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacleto Bachi Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

BANCO BRADESCO S/A às fls. 37/41, em face da sentença de fls. 35/36, 

alegando que o decisum estaria eivado de contradição.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 37/41, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 43.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 1223-34.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tractor Parts Peças e Implementos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terbio Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Biancardini - 

OAB:MT-5.009, Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 5037-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME, WAGNER 

GRANZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50569 Nr: 1623-72.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior, Vera Arantes 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17.824-0 MT, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, 

Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, Mateus Menegon - 

OAB:11229 - B

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente 

BANCO DO BRASIL S/A às fls. 153/154, em face da sentença de fls. 

149/152, alegando que o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 153/154, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 155.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89388 Nr: 4644-17.2015.811.0086

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita de Fátima Milan, Cicero Augusto Milan, Amanda 

Gabriela Milan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Maria Francioso Juliani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O, Lúcio Mauro Dantas - OAB:13.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 (..) À fl. 21, designada audiência para oitiva da excepta, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre a suspeição levantada. A audiência de instrução 

foi suspensa, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para os 

requeridos Vandoir Valter Scheurmann e Silvania Cardoso Ribeiro dos 

Santos se manifestarem sobre o incidente de exceção de suspeição, bem 

como concedendo o prazo de 10 (dez) dias para regularização dos 

poderes de Cícero Augusto Milan em relação às requerentes Elenita de 

Fátima Milan e Amanda Gabriela Milan. Às fls. 30/44, manifestação do 

requerido Vandoir Valter Scheurmann sobre o incidente de suspeição. 

Nos autos em apenso a requerida Silvania Cardoso Ribeiro dos Santos 

apresentou manifestação sobre o incidente de suspeição, a qual será 

trasladada para este feito, conforme determinação proferida também nesta 

data naqueles autos. Vieram os autos conclusos. È o relato. Decido. De 

proêmio, verifico que o causídico Cicero Augusto Milan não regularizou a 

representação processual em relação às requerentes Elenita de Fátima 

Milan e Amanda Gabriela Milan, ocasião em que determino a intimação 

deste para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a regularização da 

representação processual em relação às citadas requerentes, sob pena 

de extinção. No mais, considerando que já houve manifestação dos 

requeridos Vandoir Valter Scheurmann e Silvania Cardoso Ribeiro dos 

Santos quanto ao incidente de suspeição, designo audiência para o dia 

__21_/__11_/2018 às _15_:_30__, para oitiva da excepta Simone Maria 

Francioso Juliana quanto à suspeição levantada. Intimem-se os 

requerentes, bem como os requeridos dos autos em apenso 

comparecerem à audiência designada. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50755 Nr: 1805-58.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita de Fátima Milan, Cicero Augusto Milan, Amanda 

Gabriela Milan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandoir Valter Scheuermann, Silvania Cardoso 

Ribeiro dos Santos, Município de Nova Mutum - MT, Fundação Mutuense de 

Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O, Lúcio Mauro Dantas - OAB:13.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenir Righi - OAB:8484/MT, 

Flavio Jose Ferreira - OAB:3574/MT, Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

proposta por ELENITA DE FÁTIMA MILAN, CÍCERO AUGUSTO MILAN e 

AMANDA GABRIELA MILAN em face de VANDOIR VALTER 

SCHEURMANN, SILVANIA CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS, HOSPITAL 

ALBERT SABIN, MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Às fls. 531, a requerida Silvania Cardoso Ribeiro dos Santos desistiu da 

oitiva das testemunhas Suzana Rodrigues Palma e Heloísa Maria Petereit.

 À fl. 532, manifestação sobre a exceção de suspeição.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

Decido.

 Considerando que a manifestação de fl. 532 se refere à exceção de 

suspeição, a qual está autuada em apartado destes autos sob o nº 

4644-17.2015.811.0086 – Código 89388, determino que seja trasladada 

para aquele feito.

 No mais, homologo a desistência da oitiva das testemunhas Suzana 

Rodrigues Palma e Heloísa Maria Petereit.

Por fim, considerando que resta pendente apenas a prova pericial, de 

modo que está sendo deliberado sobre a exceção de suspeição nos autos 

em apenso, determino a suspensão deste feito até o julgamento daquele 

incidente.

 Após o julgamento do citado incidente, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47135 Nr: 2559-34.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Martinho, Fernando Henrique Mazo Fávero, João 

Batista Pereira da Silva, Luciana Cristina Martins Trevisan
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Afonso Petenatti - 

OAB:MT 12.230-A, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 171 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90373 Nr: 181-95.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalci Matschinske, Adilson Matschinske, 

Márcio Matschinske, Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52362 Nr: 3378-34.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, 

Fokko Heinrich Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

O pedido de fls. 194/196 refere-se aos autos de embargos à execução de 

nº 3580-74.2012.811.0086 – Código 71051. Assim, determino o 

desentranhamento dos citados documentos e devolução ao causídico 

peticionante.

 No mais, aguarde-se o cumprimento da missiva expedida à fl. 188/189.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 3014-28.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 19116 Nr: 283-74.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT, Ministerio Publico do 

Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Sônia de Fátima da Silva - 

OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:26.464/RS, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 27.323-B, Mirian Cristina 

Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a petição de fl. 823/838 se trata de 

cópia, o que inviabiliza a análise do feito.

Sendo assim, intime-se o causídico do requerido para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos a via original do petitório de fls. 823/838 ou 

para que assine a petição juntada aos autos.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45969 Nr: 1387-57.2010.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Siegfrido Otto Gruber, Juraci Maria Gruber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martinelli, Toplanagro Ltda, Gertrudes 

Esther Gruber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Noilvis Klem Ramos - OAB:13100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:MT 13.528

 (...) Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá 

a petição inicial, sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que 

após ter sido facultado aos autores para recolher o valor das custas 

processuais e taxas judiciárias ou comprovar a situação de 

hipossuficiência, estes deixaram transcorrer in albis o prazo para tanto, 

conforme certidão de fl. 235. É cediço que nos casos de extinção do 

processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal 

da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta 

(Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC). Contudo, na 

presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição 

inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais são 

fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio 

TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE 

VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA. Não se tratando de hipótese de extinção do 

processo por desídia (CPC, 267, III) e sim de descumprimento da ordem de 

emenda, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido. (Ap, 

96025/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 18/04/2012, Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto 

posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com 

fundamento no art. 485, I, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 
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arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47327 Nr: 2751-64.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Siqueira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Considerando que a exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO os valores apresentados pelo executado à 

fl. 170.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 170.

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73772 Nr: 2287-35.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Raimundo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73833 Nr: 2342-83.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 51 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo até o dia 31/07/2020, conforme requerido pela parte exequente.

Outrossim, após o decurso do prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97917 Nr: 5060-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR RODRIGUES MOREIRA, Poliana 

Chaves Freire Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52129 Nr: 3145-37.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Augusto Dartora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Martins - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

INDEFIRO o pedido às fls. 94 para a realização do arresto online pelo 

sistema BACENJUD, tendo em vista que não houve a conversão em 

execução.

Desta feita, ante o indeferimento do pedido, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos para deliberação..

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28627 Nr: 1559-72.2005.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Morais Gianoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte embargada A 

UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) às fls. 5752, em face da sentença de fls. 

5751, alegando que o decisum estaria eivado de erro material.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 5752, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 5753.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92190 Nr: 1315-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY MAZZI, Gaspar Alceu Strey, Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT, Nei Luiz Dariva, Ariene Dal Pra Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

VANGUARDA DO BRASIL LTDA. às fls. 313/315, em face da sentença de 

fls. 309/312, alegando que o decisum estaria eivado de obscuridade.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 313/315, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 316.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109126 Nr: 5535-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A às fls. 25, em face da 

sentença de fls. 22/23, alegando que o decisum estaria eivado de 

contradição e omissão.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 25, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 26.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28191 Nr: 28-82.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Ademir Sandri, Leci de Fátima 

Bertoldo Sandri, Jorge Luccini, Elisa Marlene Bertoldo Luccini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767/MT, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:MT 

8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu Peres - OAB:, DIRCEU 

PERES FARIAS JUNIOR - OAB:MT 17.765-A, Ronaldo Cesário - OAB:, 

Ronaldo Cesário da Silva - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fls. 179/202 e 203/225.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84044 Nr: 1426-78.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson José Devenz, Juscemar Antônio Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Nova 

Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida 

C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL às fls. 205/207, em face da 

sentença de fls. 201/203, alegando que o decisum estaria eivado de 

obscuridade.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 205/207, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 208.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89704 Nr: 4837-32.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SJdSR, PRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE DOS SANTOS, Cpf: 

74533231187, Rg: 2178827-8, Filiação: Valdomiro Gaspar dos Santos e 

Maria das Graças dos Santos, data de nascimento: 07/04/1984, 

brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, acima qualificada, ACERCA DA 

AUDIÊNCIA QUE SE SE REALIZARÁ NO DIA 13/11/2018 ÀS 14:00HORAS, 

NA SEDE DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT.

Despacho/Decisão: (...) DEFIRO o pedido de fl. 98 e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 / 11 / 2018, às 14 h 00 min, para que 

as partes produzam prova testemunhal.Consigno que as testemunhas que 

as partes desejarem ouvir não serão intimadas pelo Juízo, em obediência 

aos ditames do artigo 455, caput, do Novo Código de Processo Civil, as 

quais deverão ser intimadas pelos advogados das partes.Conforme 

disposto no artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 01 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112269 Nr: 7160-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84676, Priscilla Akemi Ashiro - 

OAB:OAB/MT 304.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por AXA 

CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A em face de TOP TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS EIRELI - EPP, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 77/78, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 77/78, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Considerando que já decorreu o prazo concedido para pagamento, qual 

seja, 18/09/2018, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 1008-77.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Germano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT 13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 83, uma vez que se trata de ação de 

conhecimento, sendo cabível a penhora de valores via Sistema Bacenjud 

somente quando o processo estiver em fase de execução.

 No mais, cumpra-se o determinado à fl. 82.

Após, conclusos para deliberação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93061 Nr: 1881-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Manaca LTDA, Adilson Cristiano 

Leonardi, Karen Regina Copini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de TRANSPORTES MANACA LTDA, ADILSON 

CRISTIANO LEONARDI e KAREN REGINA COPINI, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

À fl. 76/77, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado à fl. 76/77, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Proceda a liberação dos valores penhorados às fls. 63/64 em favor do 

exequente, na conta informada no acordo entabulado entre as partes.

 Ante o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Após, conclusos para a extinção.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112879 Nr: 204-70.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauri Benevenuti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela 

inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, 

autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a 

consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos 

autos.Por oportuno, antecipo a perícia, a fim de que, em eventual 

audiência, o processo já contenha todos os elementos probatórios, 

possibilitando melhor oitiva de testemunhas e prolação da sentença.Desde 

logo, para realização de perícia médica, nomeio como perito o Dr. Rodrigo 

Mustafá de Albuquerque, podendo ser localizado à Rua dos Jatobás, n°. 

684, apto 08, bairro Jardim das Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o 

telefone n°. 065 99958-8133, sendo que o laudo deverá ser entregue no 

prazo de 15 (quinze) dias, após a realização da perícia.Nos termos do 

artigo 465, inciso III, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes 

para apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, a 

intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. 

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal.Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76502 Nr: 133-10.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Doraci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de carga formulado pela parte requerente à fl. 127.

Após a devolução dos autos em cartório pelo causídico peticionante, 

retornem conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98117 Nr: 5181-76.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jose de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. R. Araujo & Cia Ltda - EPP (Restaurante e 

Cozinha Brasileira)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 

- OAB:MT/21992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: - - OAB:MT, Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Não verificando inconsistências que possa acarretar a nulidade do auto 

de avaliação de fl. 36, procedo à sua HOMOLOGAÇÃO, para que surta 

seus demais efeitos.

Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente às fl. 38.

Para a realização da hasta pública, nomeio como leiloeiro judicial Oficial o 

Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com endereço na Rua Ulisses Cuiabano, 

nº 135, Bairro Poção Cuiabá, CEP: 78.015-625, Cuiabá-MT.

Tem-se que o bem penhorado já fora avaliado, nos termos dos artigos 870 

a 875 do CPC, designe-se hasta pública para alienação dos bens imóveis 

e, desde já, determino a inserção, em pauta própria, as datas para 1ª e 2ª 

praças, observando-se o prazo mínimo de 10 (dez) e o máximo de 30 

(trinta) dias entre uma e outra, publicando-se os editais, em conformidade 

aos artigos 880 a 903 do CPC.

Em observância ao disposto no artigo 1.100 CNGC/2017 e art. 24, 

parágrafo único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorários em 2,5% (dois e meio por cento).

Intimem-se as partes das datas das praças.

Realizadas as praças, lavre-se termo de ocorrência e, decorrido 24 (vinte 

e quatro) horas do ato, lavre-se Auto de Arrematação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36691 Nr: 3069-52.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americo Tamotsu Kawabata, Inácio Ademir 

Krindges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna da Silva Reis 

Kawabata - OAB:13185/MT, Hilario Schiefelbein - OAB:MT 12.532-B

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 244 e, por consequência, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 Outrossim, considerando o lapso temporal, intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36998 Nr: 3284-28.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Viana Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos.

Ante a decisão proferida nos autos de Agravo de Instrumento carreada às 

fls. 314/319, determino que seja realizada a penhora sobre os direitos 

originários do contrato de compra e venda objeto da presente execução.

 Efetivada a penhora dos direitos originários do contrato de compra e 

venda, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88946 Nr: 4376-60.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF PIVETTA TRANPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A

 Vistos.Neste momento processual a alegação de impossibilidade jurídica 

do pedido será apreciada como preliminar de mérito, estando inclusa no 

interesse. No caso dos autos, os fatos narrados, a causa de pedir e o 

pedido demonstram a necessidade-utilidade e a necessidade-adequação 

para se alcançar a tutela jurisdicional.Ademais, a exordial é clara e 

permitiu o pleno exercício de defesa pela requerida, de modo que o 

acolhimento da preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça 

efetiva e voltada à preservação do direito material. O processo, como 

instrumento do direito material, não pode se servir de formalidades para 

inviabilizar o acesso ao julgamento de mérito, razão pela qual afasto a 

referida preliminar.Sendo assim, DECLARO SANEADO O PROCESSO.Fixo 

como pontos controvertidos a comprovação das hipóteses que dão ensejo 

ao afastamento da cláusula de renúncia ao direito de regresso, quais 

sejam: culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador, inobservância das 

regras de transporte rodoviário, descumprimento do Código de Transito 

Brasileiro e/ou descumprimento do gerenciamento de riscos, bem como em 

caso de comprovação das hipóteses de afastamento da citada cláusula, 

que seja comprovado no feito o ato ilícito, nexo causal, culpa ou dolo e a 

extensão dos danos suportados em decorrência do acidente de 

trânsito.Defiro a produção de prova documental, consistente nos 

documentos já carreados no feito junto à exordial e contestação pelas 

partes, assim como a prova testemunhal. Designo audiência de tentativa 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05/12/2018_às 15:30 

.Ficam as partes advertidas que as intimações das testemunhas deverão 

ser feitas de acordo com o artigo 455, do Novo Código de Processo 

Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, 

fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72679 Nr: 1198-74.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Emanoel da Silva, J Emanoel da Silva 

Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

Inicialmente, verifico que os executados JEFERSON EMANOEL DA SILVA e 

J EMANOEL DA SILVA ME não foram citados, todavia, os mesmos já 

apresentaram embargos à execução, autuados em apenso, sob o n°. 

3346-58.2013.811.0086, código 74811.

Sendo assim, os referidos devedores já se deram por citados, 

tornando-se desnecessária a expedição de novo mandada de citação com 

relação a ambos.

Contudo, os executados JEFERSON EMANOEL DA SILVA e J EMANOEL 

DA SILVA ME formularam requerimento para atribuição de efeito 

suspensivo à execução o qual foi indeferido nos autos em apenso.

Quanto ao requerimento de penhora online pelo Sistema BACENJUD 

formulado pela exequente à fl. 107, indefiro, por ora, em razão de não ter 

trazido aos autos memória de cálculo atualizada.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Após, tornem os autos conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98210 Nr: 5255-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 (...) À luz do Código de Processo Civil, sempre que os aspectos decisivos 

da demanda já estiverem suficientemente demonstrados, é dever do 

julgador proceder ao julgamento antecipado da lide em prol da celeridade 

processual. No presente caso, entendo não haver necessidade de dilação 

probatória, assim, na forma do art. 355 do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Compulsando os autos verifico que 

mesmo depois da ré ter sido devidamente citada, a mesma deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, ocorrendo, assim, a 

hipótese prevista no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Ademais, importante ressaltar que com a nova redação dada ao art. 226, 

parágrafo 6º da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n°. 

66/2010, passou a ser desnecessária a comprovação do lapso temporal 

antes exigido para o decreto do divórcio, assim, presentes os requisitos 

necessários, resta a este Juízo decretar o divórcio do casal, uma vez que 

já romperam o vínculo conjugal há muito tempo. Em relação aos filhos 

menores, encontra-se sob a guarda da requerida, como já está de fato, 

quanto às visitas, sejam realizadas nas férias escolares. Não possuem 

bens a partilhar. Isto posto, e por tudo que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão do autor contida na exordial e DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal, nos termos do art. 226, parágrafo 6º da Constituição 

Federal, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, ante a Gratuidade de Justiça que ora reconheço. 

Após as formalidades necessárias, arquivem-se os autos. Ciência às 

partes e ao Ministério Público. Notifique-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1001196-48.2017.8.11.0086. REQUERENTE: JOSE EDSON DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que houve juntada de petição do Reclamante informando o 

endereço atualizado do Reclamado, a qual não fora apreciada antes da 

realização da audiência. Desta forma, designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação e intimem-se as partes para 

comparecimento, observando-se o endereço constante na petição Id. 

12169509. Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 24 de setembro 

de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO SOARES LIMA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1001197-33.2017.8.11.0086. REQUERENTE: MARIA DO LIVRAMENTO 

SOARES LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que houve juntada de petição da 

Reclamante informando o endereço atualizado da Reclamada, a qual não 

fora apreciada antes da realização da audiência. Desta forma, designe-se 

nova data para realização de audiência de conciliação e intimem-se as 

partes para comparecimento, observando-se o endereço constante na 

petição Id. 12169955. Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 24 de 

setembro de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

RITA DIANA DE CAMPOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1001198-18.2017.8.11.0086. REQUERENTE: RITA DIANA DE CAMPOS 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que houve juntada de petição da 

Reclamante informando o endereço atualizado da Reclamada, a qual não 

fora apreciada antes da realização da audiência. Desta forma, designe-se 

nova data para realização de audiência de conciliação e intimem-se as 

partes para comparecimento, observando-se o endereço constante na 

petição Id. 12152122. Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 24 de 

setembro de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010581-03.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANI VIANA MARTINS (REQUERENTE)

MAYCON TADEU LAMIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delphos Seguradora S/A (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JOANI VIANA MARTINS Dados 

do Processo: Processo: 8010581-03.2014.8.11.0086 Valor causa: 

$1,479.97 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/09/2017 Hora: 16:15 REQUERENTE: JOANI VIANA MARTINS Advogado 

do(a) REQUERENTE: MAYCON TADEU LAMIM - MT0016012A REQUERIDO: 

DELPHOS SEGURADORA S/A Nome: Delphos Seguradora S/A Endereço: , 

255, Sala 201, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-500 Advogado do(a) 

REQUERIDO: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A Nos 

termos da legislação vigente e em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca do 

RECURSO JUNTADO NOS AUTOS, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - 

MT, 1 de outubro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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GERVASIO HUGO DA COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000160-34.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GERVASIO HUGO DA COSTA REQUERIDO: ITAPEVA IX 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO - PADRONIZADOS Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai do termo de audiência anexo à movimentação de id. n. 

13449615 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDER RESINO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001151-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IVANETE PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai da petição anexa à movimentação 

de id. n. 12547096 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001377-15.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIS FELIPE LAMMEL REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai da petição 

anexa à movimentação de id. n. 15306812 destes autos. Sendo assim, 

opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI (ADVOGADO(A))

DEMETRIO ANTONIO ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001378-97.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DEMETRIO ANTONIO ROSA OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai da petição anexa à movimentação de id. n. 15093240 

destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSE CICERO AGOSTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001381-52.2018.8.11.0086 
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REQUERENTE: JOSE CICERO AGOSTINHO DA SILVA REQUERIDO: 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001385-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MILTON DA SILVA LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001172-20.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEILSON ROMAO DA SILVA REQUERIDO: FINANCEIRA 

ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação 

quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência deconciliação e 

nemter apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADEILSON ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001173-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEILSON ROMAO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 
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9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001174-87.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEILSON ROMAO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON LOPES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001193-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DILSON LOPES OLIVEIRA REQUERIDO: EDNAMAR 

ARANTES MIRANDA 52774708168 Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NOGUEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001195-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO NOGUEIRA RAMOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da ação formulado no Id. 15375669. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000457-41.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CICERA DA SILVA REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação quando da distribuição destes 
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autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da ação formulado no Id. 15404162. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000460-93.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CICERA DA SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 15404162. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ELAINE BATISTA BERNARDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000463-48.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELAINE BATISTA BERNARDINO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 15379971. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BATISTA BERNARDINO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000464-33.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELAINE BATISTA BERNARDINO REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. A Reclamante, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante 

a ausência injustificada na audiência de conciliação, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado no Id. 

15392787. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-53.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000840-53.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai do 

termo de audiência anexo à movimentação de id. n.15434015 destes 

autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de 

Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DOS SANTOS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000470-40.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME REQUERIDO: 

WESLEY DOS SANTOS LOPES Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS BORGES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001395-36.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS BORGES OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa plausível de sua 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Isso porque, a 

justificativa de ausência apresentada não se mostra suficiente, visto que o 

Reclamante não guarneceu seu pedido com provas aptas a demonstrar 

circunstâncias que constitui justa causa para a sua ausência, ou seja, a 

ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 223, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado na petição id. 15449630. Sendo assim, preceitua o artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à 

audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de 

sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

DANIEL FERNANDES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001401-43.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL FERNANDES DE MIRANDA REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, 
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opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação de 

Inexigibilidade de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito com 

Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Daniel Fernandes de Miranda em desfavor de Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta, 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Abertura de Conta Corrente e Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex 

Pessoa Física, Extrato BB Crédito Automático, bem como pelo 

Comprovante de Empréstimo/Financiamento – Crédito Direto ao 

Consumidor, devidamente assinados pelo Reclamante junto ao Banco do 

Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito, informação 

corroborada pelo competente instrumento de cessão de crédito. Neste 

aspecto, embora não conste nos autos documentos que dê ciência ao 

Reclamante da cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão 

fato, por si só, não elide a obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a 

Reclamada de cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente 

julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-42.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA BATISTA GONCALVES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000153-42.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FLORINDA BATISTA GONCALVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 14902062] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

15196758], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO BENEDITO DE MESSIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000225-29.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RONALDO BENEDITO DE MESSIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 14969476] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

15134064], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001218-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOELMA BEZERRA GOMES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Joelma Bezerra Gomes ingressou com a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por 

Danos Morais em face de Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e 

a combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 
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merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao 

considerar o longo período em que o nome da Reclamante esteve com 

restrição, pois decorreu mais de 04 anos entre a data da negativação e 

propositura da ação, aliada as diversas negativações posteriores, bem 

como ante a sua demora em procurar meios de recuperar o crédito na 

praça e, principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos. Por fim, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA HILDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001221-27.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA HILDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Presentes os requisitos do 

art. 14 da Lei 9.09995, opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da 

inicial. Maria Hilda de Oliveira Nascimento ingressou com a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

em face de Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros relatando 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando serem as 

anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 
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restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao 

considerar sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos. Por fim, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA MOREIRA BORGES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001383-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE BATISTA MOREIRA BORGES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 14015712 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo 

que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que a assinatura do documento do Reclamante e 

aquela aposta nos documentos apresentados pela Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o 

seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso  Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por José Batista 

Moreira Borges em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 
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Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, cópia de seus 

documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 164,24 [Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 164,24 [Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte 

e Quatro Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001329-56.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO REIS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Afere-se dos autos que o Reclamante foi intimado em audiência 

para que em 10 [DEZ] dias apresentasse o endereço atualizado do 

Reclamado para citação [Id. n. 14958023], contudo o mesmo quedou-se 

inerte. É certo que o Reclamante foi intimado pessoalmente para suprir a 

determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de que 

tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente do 

Reclamante no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FARIAS PEREIRA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001391-96.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDERSON FARIAS PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente dedireito, mostrando-se, por 

outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 14034455 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a 

preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos proposta 

por Anderson Farias Pereira em desfavor de Banco Bradesco Cartões 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que o 

nome do Reclamante esteve com restrição por mais de dois anos aliada ao 

fato de não ser a única negativação existente, bem como, diante de sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por 

fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 

de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MECIAS PEDROSO DE ARRUDA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000627-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MECIAS PEDROSO DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

15187536 por Vivo S.A, ora Embargante, sob o argumento deque a 

sentença de id n. 15006666 padeceria de vício de omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 15187536 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do 

valor da causa pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, 

do Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

WANDERSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000297-16.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WANDERSON PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 15188188 por Telefônica Brasil S.A, ora 

Embargante, sob o argumento deque a sentença de id n. 15006597 

padeceria de vício de omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao 

recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 

c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu 

provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 
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constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no Id. n. 15188188 mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e 

na presente, revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de 

Declaração interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso 

se faz a determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por 

cento) pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do 

Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000345-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDREA MARIA SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 15168211 por Vivo S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 15006570 padeceria de vício de omissão. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 15168211 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do 

valor da causa pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, 

do Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001006-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DOMINGOS DE JESUS GOMES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 15173571 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 14924923 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 
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399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 15173571 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do 

valor da causa pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, 

do Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000149-05.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSILENE ALVES DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

15169912 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 14674946 padeceria de vício de omissão. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 15169912 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do 

valor da causa pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, 

do Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANTANA BORGES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001168-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FLAVIA SANTANA BORGES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11035298 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Prima facie, 

a teor do § 5º do citado artigo, opino pelo reconhecimento de conexão 

entre duas ações ajuizadas pela Reclamante. Desta maneira, estabelece o 

Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora 

exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma 

relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão 

tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido 

no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar 

a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1001169-65.2017.811.0086 que igualmente 

aguarda prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das 

duas ações. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Dano Moral proposta por 

Flavia Santana Borges em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta a 

Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

afasta as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar que o débito é 

devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as 

suas alegações, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante 

e constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a 

Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Desta forma, está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, considerando a conexão ora reconhecida 

e o arbitramento de indenização nas duas ações, bem como sua inércia 

em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, tenho por bem fixar indenização por danos morais, 

em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em cada uma, quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no 

patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão 

inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e 

para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANTANA BORGES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001169-65.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FLAVIA SANTANA BORGES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11035298 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Prima facie, 

a teor do § 5º do citado artigo, opino pelo reconhecimento de conexão 

entre duas ações ajuizadas pela Reclamante. Desta maneira, estabelece o 

Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora 

exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma 

relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão 

tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido 

no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar 

a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1001168-80.2017.811.0086 que igualmente 

aguarda prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das 

duas ações. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Dano Moral proposta por 

Flavia Santana Borges em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta a 

Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

afasta as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar que o débito é 

devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as 

suas alegações, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante 

e constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a 

Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Desta forma, está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, considerando a conexão ora reconhecida 

e o arbitramento de indenização nas duas ações, bem como sua inércia 

em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, tenho por bem fixar indenização por danos morais, 

em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em cada uma, quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no 

patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão 

inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e 

para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA REGINA FERREIRA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001358-09.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMARA REGINA FERREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Gilmara Regina Ferreira ingressou com a 

presente Ação de Inexigibilidade de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de 

Débito com Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c Indenização por Danos 

Morais em face de Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros 

relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando serem as 

anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao 

considerar sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos. Por fim, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

WELLINTON APARECIDO AVILA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001397-06.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WELLINTON APARECIDO AVILA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de juntada de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do documento do Reclamante e aquela aposta nos 

documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Cuida-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Wellinton Aparecido Avila 

Silva em desfavor de Vivo S.A. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de um extenso histórico de ligações e do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 

pela Reclamante, além de cópia de seus documentos pessoais, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 103,00 [Cento e Três Reais]. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão do Reclamante e a procedência do pedido 

contraposto. Da litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 534 de 871



cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, 

ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 103,00 [Cento e Três Reais], 

acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir do 

inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

GILMARA REGINA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001359-91.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMARA REGINA FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 13987264 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há necessidade de realização 

de exame grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do 

documento da Reclamante e aquela aposta nos documentos apresentados 

pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Cuida-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Wellinton Aparecido Avila 

Silva em desfavor de Vivo S.A. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de um extenso histórico de ligações e do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 

pela Reclamante, além de cópia de seus documentos pessoais, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 213,52 [Duzentos e Treze Reais e Cinquenta e Dois Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 
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da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 213,52 [Duzentos e Treze Reais e Cinquenta e 

Dois Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001355-54.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIANE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis que preenche os 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Quanto ao pedido de juntada de comprovante de 

endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 13985061 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo 

que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que a assinatura do documento da Reclamante e 

aquela aposta nos documentos apresentados pela Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o 

seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso  Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c 

Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Cristiane da Silva em desfavor de Vivo S.A. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de faturas com um extenso histórico de 

ligações e do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP 

devidamente assinado pela Reclamante, além de cópia de seus 

documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 
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não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 210,74 [Duzentos e Dez Reais e Setenta e Quatro Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 210,74 [Duzentos e Dez Reais e Setenta e 

Quatro Reais], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000073-78.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SILVANA DA SILVA QUEIROZ REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Assinalo que 

não há necessidade de realização de exame grafotécnico no presente 

caso, posto que a assinatura do documento da Reclamante, a assinatura 

do termo de audiência e aquela aposta nos documentos apresentados 

pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Silvana da Silva Queiroz 

em desfavor de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta, 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Adesão ao Cartão Marisa, devidamente assinados pela Reclamante junto a 

Club Administradora de Cartões de Crédito S/A, do qual a Reclamada é 

cessionária do crédito, informação corroborada pelo competente 

instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos 

autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do crédito pela 

Club Administradora de Cartões de Crédito S/A à Reclamada, tão fato, por 

si só, não elide a obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a 

Reclamada de cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente 

julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 
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dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de 

notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LILIANE DE SOUZA PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000428-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LILIANE DE SOUZA PAULA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 9394484 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto à alegada 

prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que não 

assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo 

tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por Liliane de Souza Paula em desfavor de Banco 

Bradesco Cartões S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 
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demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, a Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o nome do Reclamante esteve 

com restrição por mais de quatro anos, bem como, diante de sua inércia 

em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por 

fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela revogação da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 9463164]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE CONRADO DA SILVA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001347-77.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA SALETE CONRADO DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto a preliminar de inépcia 

da inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome 

da Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Quanto à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma 

vez que não assiste razão a Reclamada, pois no presente caso a lesão 

perdura pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Dano 

Moral proposta por Maria Salete Conrado da Silva em desfavor de Vivo 

S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que 

alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I 

e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado pela Reclamante ou 

faturas inadimplidas. Provas estas que se existentes seriam capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo 

que a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente 

de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 
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com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o nome da Reclamante esteve 

com restrição por mais de dois anos, bem como, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 

que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010302-46.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ (ADVOGADO(A))

AMARILDO RODRIGUES ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 

(EXECUTADO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010302-46.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: AMARILDO RODRIGUES ROCHA EXECUTADO: COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Vistos, etc. Dispenso 

o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido, restando prejudicado o pedido constante 

no id. 14891427. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 15150113 e 15150106] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, o Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 15545085], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LAMENHA FAUSTINO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001145-37.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA LAMENHA FAUSTINO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10993385 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Sem maiores 

delongas, passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Patricia Lamenha Faustino em desfavor de Banco Bradescard S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de faturas e do Contrato de Adesão ao Cartão C&A 

Mastercard Nacional Emissão Instantânea, devidamente assinado pela 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 

do serviço bancário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à 

colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA 

LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO 

PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), 

que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O 

SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao devedor, 

conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. 

Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

presente demanda em relação ao registro existente em nome do autor, 

haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua própria 

iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a 

entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos, condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA LAMENHA FAUSTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001146-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA LAMENHA FAUSTINO REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Assinalo que 

não há necessidade de realização de exame grafotécnico no presente 

caso, posto que a assinatura do documento da Reclamante, a assinatura 

do termo de audiência e aquela aposta nos documentos apresentados 

pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Patricia Lamenha Faustino 

em desfavor de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta, 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Adesão ao Cartão Marisa, devidamente assinados pela Reclamante junto a 

Club Administradora de Cartões de Crédito S/A, do qual a Reclamada é 

cessionária do crédito, informação corroborada pelo competente 

instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos 

autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do crédito pela 

Club Administradora de Cartões de Crédito S/A à Reclamada, tão fato, por 

si só, não elide a obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a 

Reclamada de cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente 

julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de 

notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 
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com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA LAMENHA FAUSTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001147-07.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA LAMENHA FAUSTINO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10993872 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há necessidade de realização 

de exame grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do 

documento da Reclamante, a assinatura do termo de audiência e aquela 

aposta nos documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, 

o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte 

julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Patricia Lamenha Faustino em desfavor de Telefônica Brasil 

S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que tais 

anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou 

provas suficientes da existência do débito por meio do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, 

além de cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 90,51 [Noventa Reais e Cinquenta e Um Centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 
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por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 90,51 [Noventa Reais e Cinquenta e Um 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001140-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10991873 

dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Mario Marcio de Campos Curado em desfavor de Banco 

Bradesco Cartões S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o nome do Reclamante esteve 

com restrição por mais de quatro anos aliada ao fato de não ser a única 

negativação existente, bem como, diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Não vislumbro nos 

presentes autos a má fé processual alegada pela Reclamada. Por fim, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 
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honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001142-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO REQUERIDO: 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente dedireito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do documento do Reclamante, a assinatura do 

termo de audiência e aquela aposta nos documentos apresentados pela 

Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Mario Marcio de Campos 

Curado em desfavor de Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada referente a um débito que alega desconhecer, 

afirmando não possuir relação jurídica com esta, argumentando que a 

anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio dos 

documentos que vieram anexados, mormente pela Proposta de Abertura 

de Conta e Adesão a Produtos e Serviços no Correspondente Caixa Aqui 

e pela Proposta de Adesão a Produtos e Serviços no Correspondente 

Caixa Aqui (Cartão de Crédito), todos devidamente assinados pelo 

Reclamante junto a Caixa Econômica Federal, do qual a Reclamada é 

cessionária do crédito, informação corroborada pelo competente 

instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos 

autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do crédito pela 

Caixa Econômica Federal à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a 

obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo 

crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude da anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 
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supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001141-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO REQUERIDO: 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do documento do Reclamante, a assinatura do 

termo de audiência e aquela aposta nos documentos apresentados pela 

Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Mario Marcio de Campos 

Curado em desfavor de Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada referente a um débito que alega desconhecer, 

afirmando não possuir relação jurídica com esta, argumentando que a 

anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio dos 

documentos que vieram anexados, mormente pela Proposta de Abertura 

de Conta e Adesão a Produtos e Serviços no Correspondente Caixa Aqui 

e pela Proposta de Adesão a Produtos e Serviços no Correspondente 

Caixa Aqui (Cartão de Crédito), todos devidamente assinados pelo 

Reclamante junto a Caixa Econômica Federal, do qual a Reclamada é 

cessionária do crédito, informação corroborada pelo competente 

instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos 

autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do crédito pela 

Caixa Econômica Federal à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a 

obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo 

crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 
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12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude da anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA LAMENHA FAUSTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001144-52.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA LAMENHA FAUSTINO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Assinalo que 

não há necessidade de realização de exame grafotécnico no presente 

caso, posto que a assinatura do documento do Reclamante, a assinatura 

do termo de audiência e aquela aposta nos documentos apresentados 

pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Patricia Lamenha 

Faustino em desfavor de Banco Bradescard S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de faturas e do Contrato de Adesão ao Cartão C&A Private 

Label Brasil, devidamente assinado pela Reclamante, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 
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devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos, condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

SANDRO SANTIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001354-69.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SANDRO SANTIAGO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 13984308 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto ao pedido de juntada de comprovante 

de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a 

sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da 

Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, 

consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do termo de audiência, do documento do 

Reclamante e aquela aposta nos documentos apresentados pela 

Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Cuida-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Sandro Santiago da Silva em 

desfavor de Vivo S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 
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modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio do Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, além de cópia de 

seus documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da 

contratação e utilização do serviço telefônico. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 168,14 [Cento e Sessenta e Oito Reais e Quatorze 

Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, 

ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 168,14 [Cento e Sessenta e 

Oito Reais e Quatorze Centavos], acrescidos dos respectivos juros e 

correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DANTAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000957-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DAIANE DANTAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 15177981 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 14901801 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 
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decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 15177981 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do 

valor da causa pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, 

do Código de Processo Civil. Considerando o pedido de Id. 15272954, 

defiro a “Execução de Sentença” nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação e o Sistema PJE, fazendo 

constar Daiane Dantas de Oliveira como parte Exequente e Telefônica 

Brasil S.A. como parte Executada. Intime-se a parte Executada, na pessoa 

de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 

2°, do Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de 

setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001352-02.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente dedireito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil queimpeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação de 

Inexigibilidade de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito com 

Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Carlos Pereira da Silva em desfavor de Ativos S.A. Cia 

Securitizadora Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta, 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pela 

Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro 

e/ou Poupança Poupex Pessoa Física, Proposta/Contrato de Adesão a 

Produtos e Serviços Pessoa Física e Comprovante de Proposta BB Cred. 

Renovação, todos devidamente assinados pelo Reclamante junto ao 

Banco do Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito, informação 

corroborada pelo competente instrumento de cessão de crédito. Neste 

aspecto, embora não conste nos autos documentos que dê ciência ao 

Reclamante da cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão 

fato, por si só, não elide a obrigação da Reclamante em saldar a dívida e a 

Reclamada de cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente 

julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 
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credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 249,63 [Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e 

Três Reais]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, 

ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 249,63 [Duzentos e 

Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Três Reais], acrescidos dos 

respectivos juros e correção monetária, a partir do inadimplemento da 

obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação da Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JEMERSON DAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001024-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEMERSON DAS NEVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

15202717 por Vivo S.A, ora Embargante, sob o argumento deque a 

sentença de id n. 15006620 padeceria de vício de omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 
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Id. n. 15202717 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do 

valor da causa pela Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, 

do Código de Processo Civil. Considerando que foi aportado aos autos 

Recurso Inominado, conforme consta da ID. 15273879, intime-se a parte 

contraria para apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Após, 

remeta-se os autos à Turma Recursal. É o parecer, que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001143-67.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Quanto à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão a Reclamada, pois no 

presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Passo a analisar o mérito. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano 

Moral proposta por Mario Marcio de Campos Curado em desfavor de Vivo 

S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que 

alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado pelo Reclamante ou 

faturas inadimplidas. Provas estas que se existentes seriam capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo 

que a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente 

de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só 

é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado pelo 

Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas são indevidas, 

vez que não ficou comprovada a inexistência do débito nos autos 

1001142-82.2017.8.11.0086 que tramitou no Juizado Especial de Nova 

Mutum, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pelo Reclamante, é certo que possui negativação preexistente, 

cuja inexigibilidade não foi demonstrada. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 
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exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001232-56.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS SANTANA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido 

de juntada de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 13830625 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Prima facie, 

a teor do § 5º do citado artigo, opino pelo reconhecimento de conexão 

entre duas ações ajuizadas pelo Reclamante. Desta maneira, estabelece o 

Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora 

exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma 

relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão 

tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido 

no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar 

a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1001231-71.2018.811.0086 que igualmente 

aguarda prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das 

duas ações. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Dano Moral proposta por 

Marcos Santana da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

afasta as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar que o débito é 

devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as 

suas alegações, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante 

e constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a 

Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Desta forma, está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 
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representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, considerando que decorreu quase dois 

anos entre a negativação do nome do Reclamante e a propositura da 

presente ação e, ainda, a conexão ora reconhecida e o arbitramento de 

indenização nas duas ações, bem como sua inércia em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, tenho por 

bem fixar indenização por danos morais, em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) em cada uma, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não vislumbro 

nestes autos a má fé processual alegada pela Reclamada. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001231-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS SANTANA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido 

de juntada de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 13830464 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Prima facie, 

a teor do § 5º do citado artigo, opino pelo reconhecimento de conexão 

entre duas ações ajuizadas pelo Reclamante. Desta maneira, estabelece o 

Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora 

exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma 

relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão 

tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido 

no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar 

a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1001232-56.2018.811.0086 que igualmente 

aguarda prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das 

duas ações. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Dano Moral proposta por 

Marcos Santana da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

afasta as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar que o débito é 

devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as 

suas alegações, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante 

e constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a 

Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Desta forma, está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito que não foi 
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comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, considerando que decorreu quase dois 

anos entre a negativação do nome do Reclamante e a propositura da 

presente ação e, ainda, a conexão ora reconhecida e o arbitramento de 

indenização nas duas ações, bem como sua inércia em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, tenho por 

bem fixar indenização por danos morais, em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) em cada uma, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não vislumbro 

nestes autos a má fé processual alegada pela Reclamada. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS BATA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000437-50.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS BATA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente dedireito, mostrando-se, por 

outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Quanto ao pedido de juntada de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c 

Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Marcio dos Santos Bata em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. 

Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 
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parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que o 

nome do Reclamante esteve com restrição por quase quatro anos aliada 

ao fato de não ser a única negativação existente, bem como, diante de 

sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Por fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 28 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010581-03.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANI VIANA MARTINS (REQUERENTE)

MAYCON TADEU LAMIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delphos Seguradora S/A (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010581-03.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: JOANI VIANA MARTINS REQUERIDO: DELPHOS 

SEGURADORA S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta por Joani Viana Martins em 

desfavor de Delphos Seguradora S.A. De início, opino pelo afastamento da 

preliminar de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, uma vez que 

sua presença na demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do 

sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte do consórcio de 

seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. Colaciono o 

seguinte julgado: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROS. 

DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não 

é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Embora 

o termo inicial do prazo prescricional de três anos fosse a data do sinistro 

(14-07-2004), tal restou alterado em razão da consolidação das lesões em 

momento posterior. No caso, a data a ser adotada para fins de 

constatação da consolidação das lesões é a do dia em que foi atestada a 

invalidez permanente da autora. Pretensão de pagamento do valor da 

indenização deduzida antes do término do prazo estabelecido na 

legislação vigente. Prescrição afastada INVALIDEZ PERMANENTE. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do advento da Súmula 474 do STJ. Sentença desconstituída. 

AFASTADAS AS PRELIMINARES, APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO 

E PREJUDICADO O DO AUTOR, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (Apelação 

Cível Nº 70045858107, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 24/09/2014) (TJ-RS - AC: 

70045858107 RS , Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

24/09/2014, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 29/09/2014) (g.n.) Quanto a preliminar de carência de ação por 

ausência de prévio pedido administrativo, esta também não merece 

acolhida, pois, apesar do atual entendimento do STF quando a 

necessidade de pedido administrativo antecedente, o que a carreta a 

extinção do feito, é de se anotar que a presente demanda se enquadra na 

regra de transição, considerando que fora proposta no ano de 2014, ou 

seja, quando o prévio pedido administrativo não era exigência. Assim, 

trago à baila julgado que reforça tal entendimento. APELAÇÃO CÍVEL. 

“AÇÃO DE COBRANÇA”. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CARÊNCIA DE 

AÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO, 

TODAVIA, À REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO E. SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. PREJUDICIAL REJEITADA. O e. Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, passou a 

admitir a necessidade de prévio requerimento administrativo para 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT, como condição de acesso ao 

Poder Judiciário, estabelecendo, na mesma oportunidade, regras de 

transição para as demandas em curso, e uma delas se aplica, por 

analogia, ao caso dos autos. Contestado o mérito pela seguradora, resta 

configurado o interesse processual de agir, pela resistência à pretensão, 

não havendo que se falar em carência de ação. PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INCAPACIDADE. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de 

ciência”. (REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Senseverino, julg. 

em 11.06.14). Inexistindo prova de que a autora obteve ciência de sua 

incapacidade em momento anterior, ou de que agiu de má-fé, o termo inicial 

da prescrição deve se dar na data da realização da perícia médica pela 

parte autora. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO JUSTA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA VERBA 

ADVOCATÍCIA ARBITRADA NA SENTENÇA, EM OBSERVAÇÃO AOS §§ 

3.º E 4.º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973. 

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR APL 

15458736 PR 1545873-6. 10ª Câmara Cível. Relatora. Elizabeth de Fátima 
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Nogueira. Julgamento em 1 de setembro de 2016 e publicação em DJ: 1891 

27/09/2016) (g.n.) No mérito, analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito (CPC art. 373, I e II). Além disso, segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos. Aduz a Reclamante que foi vítima de 

um acidente automobilístico na data de 20/01/2014, que sofreu vários 

ferimentos e teve que arcar com todas as despesas médicas, conforme 

faz prova a documentação que acompanha a exordial, desta forma 

ingressou com a presente ação requerendo o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT a título de despesas médicas no valor de R$ R$ 

1.333,62 (um mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois 

centavos), devidamente corrigido. Em sede de defesa, a Reclamada 

combateu as alegações iniciais e pugnou pela improcedência do pedido. 

Pois bem, a matéria em apreço encontra tratamento na Lei nº 6.194/74, 

que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não. Referida lei sofreu alteração por força da Medida 

Provisória nº 340, de 29/12/2006, posteriormente convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007. No caso, o acidente (fato gerador da 

cobertura postulada) ocorreu na data de 20/01/2014, ocasião em que já 

havia entrado em vigor a indigitada medida provisória, de sorte que as 

alterações dela oriundas merecem imediata aplicação. Assim, é cabível o 

reembolso das despesas médicas e suplementares devidamente 

comprovadas, até o valor de R$ 2.700,00, de acordo como o art. 3°, III, da 

Lei n° 6.194/74. Trago à colação julgado neste sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES. 

FISIOTERAPIA. REEMBOLSO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. Nos termos 

do § 2º, do artigo 3º, da Lei 6.194/74, com alterações introduzidas pela Lei 

11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no 

valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pelas despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas. A lei não 

estabelece critérios e formalidades para a documentação a ser 

apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas 

reembolsáveis, sendo suficiente o recibo de pagamento emitido por 

profissional qualificado, salvo se comprovada sua falsidade. (TJMG - AC 

10120120017740001 MG. Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível. Relator: Luiz 

Artur Hilário. Julgamento em 3 de Setembro de 2014 e publicado em 

11/09/2014). (g.n.) Ressai dos autos que a Reclamante fez a devida 

comprovação dos gastos médicos e hospitalares no valor de R$ 1.333,62 

(um mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) sendo 

de rigor que a Reclamada efetue o reembolso do referido valor. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, para o fim 

de condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 1.333,62 

(um mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) 

correspondente à indenização do seguro DPVAT corrigida monetariamente 

pelo INPC desde a data do fato - 20/01/2014 (súmula 43/STJ) e com juros 

de mora de 1% a.m, a partir da citação, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juíza de Direito 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de outubro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117926 Nr: 2735-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I e III, todos do Código de 

Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva decretada em face do 

acusado Carlos Salvaterra, devidamente qualificado nos autos, 

condicionado ao cumprimento das seguintes medidas cautelares 

alternativas:a)Não aproximar-se da vítima a uma distância inferior a 300m 

(trezentos metros);b)Não entrar em contato com a vítima e com seus 

familiares por nenhum meio de comunicação;c)Comparecimento mensal em 

juízo, impreterivelmente entre os dias 01 e 10, para informar endereço 

atualizado e justificar suas atividades;d)Comunicação ao juízo de toda e 

qualquer mudança de endereço;e)Não ausentar-se da Comarca por 

período superior a 08 dias sem prévia autorização do juízo; Expeça-se 

alvará de soltura para que o acusado seja colocado em incontinenti 

liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO TENHA QUE PERMANECER 

PRESO, consignando-se as advertências de praxe, salientando-se que o 

descumprimento das medidas cautelares alternativas da prisão ora 

impostas poderá ensejar à decretação de sua prisão preventivas, nos 

termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.Ciência ao Ministério 

PúblicoÀs providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114298 Nr: 897-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley José Ferreira - 

OAB:MT 5.669, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 )Isto posto, REJEITO a denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de Leonir Afonso Kolbow, forte no art. 395, incisos I e II, do CPP, 

e indefiro o pedido para a realização de novo depoimento especial da 

vítima. Intimem-se as partes.Transcorrido o prazo recursal, sem 

interposição de recurso, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81297 Nr: 4202-85.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivarley Pires de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Nivarley Pires de Camargo, imputando-lhe a 

prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.

À fl. 80, aportou aos autos certidão atestando o óbito do réu Nivarley Pires 

de Camargo, ocorrido em 16/10/2016.

Em manifestação de fl. 81, o Ministério Público postulou pela decretação da 

extinção da punibilidade em razão da morte do agente.

É o relatório. Decido.

Conforme se observa pela certidão de óbito, o réu faleceu no dia 

16/10/2016.

Ora, a morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade, conforme previsão do art. 107, inciso I, do Código Penal, face 

ao preceito mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como 

cessação definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe 

término à existência da pessoa natural.

Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do réu faz também desaparecer a 

punibilidade, que não pode ser estendida aos seus familiares ou 
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dependentes, em face do princípio da pessoalidade da pena, assegurado 

pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do réu Nivarley Pires de Camargo, 

DECLARO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, com fulcro no artigo 107, inciso 

I, do Código Penal.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85868 Nr: 39-85.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63891 Nr: 2630-59.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFELIA LIMA CAMPOS, MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 198527.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 às 15h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96993 Nr: 6832-40.2017.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANY VARANDA CARVALHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e CONCEDO em 

definitivo à ordem pleiteada na inicial, fazendo-o para o fim de determinar 

que a autoridade coatora emposse a impetrante Eliany Varanda de 

Carvalho no segundo cargo público de técnico de enfermagem, 

compatibilizando, da forma que melhor convier ao interesse público, os 

horários das duas funções.Sem ônus sucumbências e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.Publique-se. 

Cumpra-se. Intime-se. Ciência ao MPE.Decorrido o prazo para eventual 

recurso das partes, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça deste 

Estado por força do reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101125 Nr: 1045-93.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 199055.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 22/01/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69447 Nr: 546-17.2015.811.0012

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES FREITAS TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente incidente.Sem 

condenação do impugnante nas custas processuais, eis que isento.Sem 

honorários advocatícios, eis que incompatíveis com a 

espécie.Translade-se cópia desta decisão aos autos principais (processo 

nº 1306-97.2014 – código nº 66079).Decorrido o prazo para interposição 

de eventual recurso, desapense-se e arquive, promovendo as baixas de 

estilo e anotações de praxe, inclusive na distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68188 Nr: 2904-86.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ALVES CORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE MORAIS, 

SILMA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião ordinária proposta por Tiago Alves 

Corandini em face de Francisco Coelho de Moraes e sua esposa Silma 

Alves de Moraes, todos já qualificados.

A petição inicial foi instruída com os documentos de fls. 09/25.

À fl. 27, foi proferida decisão determinando a citação dos requeridos, bem 

como dos confinantes.

 À fl. 28, edital de citação expedido no dia 16.06.2015.

Às fls. 31/33, carta de intimação das Fazendas, as quais manifestaram a 

inexistência de interesse no feito.

 Às fls. 44/45, manifestação do MP, o qual também alegou não ter 

interesse na ação.

 À fl. 47, nomeação de curador especial para exercer defesa da parte 

requerida citada por edital.

 À fl. 48, manifestação do curador especial, o qual juntou contestação por 

negativa geral, pugnando, preliminarmente, a declaração de nulidade da 

citação editalícia.

Intimada para manifestação sobre a contestação, a parte autora alegou 
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não conhecer seus vizinhos pessoalmente, sabendo apenas seus nomes 

pelo extrato da prefeitura, conforme fls. 18/19. Assim, requereu o 

reconhecimento da prescrição aquisitiva dos lotes.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisados os autos, constato assistir razão à Defensoria Pública.

A citação da parte requerida por edital ocorreu logo no início do processo, 

sem qualquer tentativa prévia de citação por correio ou mandado, bem 

como emprego de diligências indispensáveis à localização de seus 

paradeiros.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e declaro nula a citação dos 

requeridos Francisco Coelho de Moraes e Silma Alves de Moraes, 

editalícia, haja vista que realizada em afronta à legislação pertinente (art. 

256 do CPC).

Cite-se o requerido Francisco Coelho de Moraes no endereço apresentado 

na pesquisa junto ao sistema Infojud.

 Intime-se o autor para juntar aos autos, em 15 (quinze) dias, certidão 

atualizada das matrículas dos lotes confrontantes com as da presente 

ação.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103982 Nr: 2609-10.2018.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Vistos.

Ref. 21: Defiro.

Intime-se o autuado, via advogada, para que compareça em secretaria, no 

prazo de 10 (dez) dias, para comprovar seu retorno à comarca, mediante 

certidão a ser lavrada pela serventia judicial e consignada pelo autuado.

Sem prejuízo, certifique-se se houve distribuição de inquérito policial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66183 Nr: 1386-61.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYLANNA SOKOLOSKI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Defesa para manifestar-se quanto ao cálculo de pena de fls. 

246, bem como, sobre eventual indulto ou comutação de pena.

Em seguida, ao Ministério Público para manifestação sobre eventual indulto 

ou comutação de pena.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-40.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA INACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010259-40.2016.8.11.0012 REQUERENTE: ANA LUCIA INACIO 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte autora, alegando inconsistência e obscuridade na 

sentença, requerendo sua revisão. OPINO, pelo recebimento dos 

presentes embargos, uma vez que preenchidos os pressupostos de sua 

admissibilidade. Quanto ao mérito, o presente embargo não merece 

acolhimento, pois a parte embargante requer o reexame do mérito da 

demanda, sendo que os embargos declaratórios apenas podem ser 

utilizados para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou desfazer 

contradições, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, o embargo 

declaratório não é o meio correto para alcance dos efeitos almejados. Não 

havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença 

publicada, há de serem rejeitados os embargos declaratório, uma vez que 

não se admite o emprego puro e simples dos embargos declaratórios com 

o escopo de se rediscutir aquilo que o juiz decidiu. Ademais, o presente 

caso versa sobre negativação indevida em cadastro de inadimplentes, e 

não sobre cobrança por serviços não solicitados como a embargante quer 

fazer crer. Da negativação indevida, é consolidado perante o E. STJ o 

entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada 

configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 

Isto posto, OPINO PELO RECEBIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS, e no 

mérito pelo seu JULGAMENTO IMPROCEDENTE. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença 

lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para 

que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-79.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

MAYKON COSTA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010431-79.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MAYKON COSTA JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Preliminares. - Da Ausência de Comprovante de Endereço. Deixo 

de acolher a preliminar de incompetência territorial por ausência de 

comprovante de endereço em nome próprio, tendo em vista que o 

reclamante supriu tais alegações com a juntada de comprovantes (Id 

11741751 e Id 11863826). - Da Juntada do Extrato de Negativação Oficial. 

Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos 

os documentos indispensáveis a analise da demanda. Aliás, na hipótese 

da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados 

nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré , uma vez que afirma não possuir 

débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 75,00 

(setenta e cinco reais), incluso nos órgãos de restrição em 18/03/2016, 

contrato n. 2121334058. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

alega que a contratação da conta a qual ensejou a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu primeiramente na modalidade pré-paga e 

que posteriormente ocorreu a migração para a modalidade controle, e que 

não há que se falar em indenização por danos morais, posto que a 

inscrição somente se deu em razão de culpa exclusiva do próprio 

consumidor inadimplente, e por assim, afirma não ter cometido qualquer 
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ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pois bem. Inicialmente, a inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Compulsando os autos 

verifico que a reclamada compareceu à audiência de conciliação e 

solicitou prazo de 05 (cinco) dias para juntada de carta de preposição (Id 

7942569). Ocorre que, a reclamada não juntou carta de preposição, sendo 

certo que a decretação de sua REVELIA é medida de rigor. A turma 

recursal definiu caso similar: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal Temporária 

Processo nº 0010452-28.2015.811.0013 (8010452-95.2015.811.0010) 

Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara Recorrente: Leonardo Cecato 

Vera e Cia Ltda ME- Prepara Cursos Profissionalizantes Recorrido: Kenia 

Ribeiro Gomes EMENTA RECURSO INOMINADO. REVELIA DECRETADA. 

AUSÊNCIA DE CARTA DE PREPOSIÇÃO E CONTRATO SOCIAL DA 

EMPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Parte 

requerida que além de não ter apresentado carta de preposição na 

audiência de conciliação, também não apresentou contra social, vindo a 

fazê-lo somente nas razões recursais. Revelia corretamente estabelecida. 

Recurso não provido. RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por 

danos morais na qual a requerente sustenta falha na prestação do serviço 

contratado com a requerida, razão pela qual pugna pela indenização por 

dano morais em razão dos transtornos sofridos, bem como ressarcimento 

das 05 (cinco) últimas parcelas pagas. A requerida compareceu à 

audiência de conciliação sem apresentar carta de preposição e 

documentos constitutivos da empresa. Sobreveio sentença que decretou 

a revelia da empresa requerida e julgou procedentes os pedidos da inicial. 

A requerida interpôs recurso inominado pleiteando o afastamento da 

revelia, alegando que a audiência estava marcada para às 8h 45min, 

todavia iniciou às 8h:30min momento em que ainda não estava com o 

documentos constitutivos da empresa. Ao final pugna pela remessa do 

feito à vara de origem para designação de nova audiência de conciliação. 

Foram apresentadas contrarrazões. Em síntese, eis o relatório. VOTO 

Egrégia Turma: No caso em apreço percebe-se que a empresa 

requerida/recorrente compareceu à audiência de conciliação sem carta de 

preposição e sem os documentos constitutivos. Assim tendo em vista que 

os documentos não foram apresentados antes da prolação da sentença, 

agiu corretamente o douto magistrado a quo ao decretar a revelia da ora 

recorrente. A recorrente arguiu cerceamento de defesa, uma vez que a 

audiência iniciou 15 minutos antes do previsto, momento em que seu 

advogado ainda aguardava a chegada dos documentos. Todavia, tal 

alegação não se sustenta, pois poderia a requerida anexar os 

documentos aos atos após a realização da audiência, todavia, somente o 

fez quando da apresentação das razões recursais. Os efeitos da revelia 

somente deixam de incidir quanto à matéria fática se houver nos autos 

elementos aptos a infirmar as alegações do reclamante, o que não ocorreu 

no caso em análise. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito - Relator (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 104522820158110013/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

13/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” (g.n) Diz o Enunciado 

n. 99 do Fonaje que o preposto que compareça sem carta de preposição 

obriga-se a apresentá-la, no prazo que for assinado, para a validade de 

eventual acordo, sendo que a inexistência de acordo opera, de plano, os 

efeitos da revelia. Por sua vez, a Lei n. 9.099/95 no seu artigo 20 registra 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Nada há na convicção deste juízo que justifique a não aplicação do 

dispositivo legal acima mencionado, tendo em vista que a contestação 

apresentada não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a 

reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o 

dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios 

fatos e independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que 

surja a obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, com relação à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Pelo exposto, declaro a 

REVELIA da reclamada e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, 

em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto [1]Nesse 

sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85606 Nr: 306-24.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO GONÇALVES RAMOS, 

Filiação: Maria José Gonçalves Ramos, data de nascimento: 02/08/1994, 

brasileiro(a), natural de Teresina-PI, convivente. atualmente em local 

incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação do indiciado da decisão judicial de fls. 11/12.

Sentença: decisão judicial anexo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56662 Nr: 2196-37.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEDSON FRANCISCO DE SOUSA, Cpf: 

78433525115, Rg: 382.280-8, Filiação: Delina Francisca Ribeiro Souza, 

brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora é genitora dos menores JHEYNIFFER 

YOHANA, WELLINGTON JHEYMS, WELLISON JHONY PERES DE SOUSA e 

WEDSON FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR, nascidos respectivamente nas 

datas de 13/12/2010, 09/08/2007, 03/03/2005 e 13/01/2003. A requerente 

possui a guarda de fato dos filhos desde o nascimento, desejando 

formalizar judicialmente essa situação, pelo fato de o requerido não 

apresentar condições de proporcionar uma boa criação e educação às 

crianças, e ainda, porque não manisfesta interesse pela prole. A autora 

não pretende suprimir o direito de visistas do requerido. Desta feita, 

necessário se faz buscar a tutela jurisdicional a fim de fixar alimentos, 

bem como regularizar a guarda judicial da prole em favor da autora e 

horário de visistas ao requerido, para que as crianças permaneçam em um 

lar seguro.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 65.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio Dra. Bertolina Alves de Lima como curadora especial a se 

manifestar no prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). Após, voltem 

os autos conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58619 Nr: 3465-14.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUELEN ARAUJO RIOS, Cpf: 

00370324102, Rg: 4670346, Filiação: Jose Nilton Rios e Maria Jose Araujo 

Rios, data de nascimento: 01/07/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), expecáo federal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor é genitor do menor - ERONIDES NETO RIOS DE 

MORAES, nascido na Freguesia de Setúbal - Portugal no dia 18/11/2008. O 

Requerente possui a guarda de fato do filho há cerca de 4 meses, sendo 

que a requerida não ajuda com nada e não possui condições de cuidar do 

menor conforme o documento escrito pela mesma. O requerente quer 

formalizar judicialmente essa situação. Pugna o direito de visitas para a 

Requerida.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 40.Cite-se, por edital, a 

parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva como curador especial a se 

manifestar no prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). Consigno que 

os honorários serão arbitrados ao final.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74893 Nr: 3535-60.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdS, EPdS, LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALEX PEREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Roberta Pereira da Mata e José Mario Dias dos Santos, 

solteiro(a), pintor, Telefone 6699790302. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 418,93 (Quatrocentos e dezoito reais e noventa e tres 

centavos)

Resumo da Inicial: O executado foi condenado a pagar mensalmente a 

seus filhos, a título de pensão alimentícia, a quantia de 22,72% do salário 

mínimo. Ocorre que o executado não vem cumprindo corretamente com o 

determinado na senteça desde de julho de 2016, estando em débito com 

os meses de julho e agosto de 2016.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido retro.Cite-se, por edital, a 

parte executada.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

nomeio como curador especial o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.Consigno que os 

honorários serão arbitrados ao final.Intime-se o advogado nomeado para, 

no prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 

autora/exequente.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018
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Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73442 Nr: 2958-82.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

01978326289, Rg: 6833884, Filiação: Dinair Luiza dos Santos e Cicinato 

Pereira da Silva, data de nascimento: 08/02/1993, brasileiro(a), natural de 

Palmas-TO, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 12 de outubro de 2016, na Rua 27-A, bairro Vila 

Concórdia, neste município, o denunciado ofendeu a integridade corporal 

da vítima Simone Pereira Ferreira, sua convivente.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu via edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56568 Nr: 2126-20.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson de Jesus Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERSON DE JESUS SANTANA, Filiação: 

Maria Lucia de Jesus e Jaime Antonio de Santana, data de nascimento: 

19/07/1986, brasileiro(a), natural de Quijingue-BA, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 24/04/2014 no estabelecimento comercial City 

Lar, neste município, o denunciado subtraiu, para proveito próprio, um 

aparelho celular Samsung Galaxy. O denunciado pediu para o vendedor 

mostrar-lhe o celular e com ele em mãos saiu correndo do 

estabelecimento.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu via edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80099 Nr: 2258-72.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Júnior Gliencke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL JÚNIOR GLIENCKE, Rg: 

2299650-8, Filiação: Marilene Gliencke, data de nascimento: 04/05/1995, 

brasileiro(a), natural de Canarana-MT, solteiro(a), estudante/serviços 

gerais em construção, Telefone 8444-0999. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado foi até a Delegacia de Polícia de Gaúcha 

do Norte - MT buscando informações sobre a pessoa de Juliano, momento 

no qual foi informado pelo agente Dalton Ribas Nery que a delegacia 

estava fechada para atendimento em razão do horário. Ato contínuo, o 

denunciado tentou adentrar, ocasião em que o policial civil informou-lhe 

que não poderia entrar, então o denunciado proferiru as seguintes 

palavras "quero ver quem vai me impedir de entrar aqui". Devido as 

tentativas de entrar na delegacia, o agente informou o denunciado que se 

persistisse iria prendê-lo, em razão disso o denunciado proferiu as 

seguintes palavras " quero ver você ser homem de vi raqui me prender".

Despacho: Vistos.Cite-se o réu via edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 11 de setembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57154 Nr: 2530-71.2014.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBSR, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO FIDELES ROLIM, Filiação: Maria 

Neide Fideles Feitosa, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora é filha do requerido fruto de um 

relacionamento mantido por este com a sua genitora. Nascida em 

12/08/2004. A infante está sob guarda de fato de sua genitora desde o 

nascimento sem que o pai, preste auxílio material para ela. Genitora 

econcontra dificuldades em manter a menor sozinha. Pugna pela fixação a 

título de alimentos à autora a quantia de 50% do salário mínimo vigente e a 

metade das despesas com vestuário, saúde e educação.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido de fl. 33.Cite-se a parte ré 

por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, para responder a presente em 

15 (quinze) dias, consignando-se no mesmo que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na inicial (NCPC, art. 344).Transcorrido em branco referido 
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prazo, volte os autos conclusos para nomeação de curador 

especial.Cumpra-se.

Observações: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 12 de julho de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53400 Nr: 2601-10.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rufina Arcangela da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUFINA ARCANGELA DA SILVA, Cpf: 

79924948149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/11/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE em face de RUFINA ARCANGELA DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

379/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2013

 - Valor Total: R$ 1.812,96 - Valor Atualizado: R$ 1.812,96 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos,Indefiro o pedido de fls 48/49, uma vez que não 

foi disponibilizado a parte executada, prazo para satisfação voluntária do 

débito. Assim, Intima-se a parte executada para, em 05 (cinco) dias, 

efetuar pagamento voluntário da divida.Cumpra - se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 24 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56899 Nr: 2377-38.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronildes Ribeiro Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – INTIMAR parte autora

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que informe novo 

endereço do requerido, tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça de 

fl.44/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29574 Nr: 13-98.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Netônio Rocha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para juntar nos autos a guia de 

diligência uma vez que veio faltando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29542 Nr: 2539-72.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lucas Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para juntar nos autos a guia de 

diligência uma vez que veio faltando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24356 Nr: 390-40.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para juntar nos autos a guia de 

diligência uma vez que veio faltando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24270 Nr: 291-70.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio de Souza Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para juntar nos autos a guia de 

diligência uma vez que veio faltando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82454 Nr: 3546-55.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Velanir Schreiber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 
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da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 33120 Nr: 1358-65.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzebina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte executada para que se manifeste, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da proposta de honorários de fls. 178/181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56899 Nr: 2377-38.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronildes Ribeiro Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – INTIMAR parte autora

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que informe novo 

endereço do requerido, tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça de 

fl.44/v.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54332 Nr: 441-75.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welisvan Aparecido Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tathyane Garcia da Matta - 

OAB:18.862 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:3402-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELISVAN APARECIDO FIGUEIREDO, 

Filiação: Francisco Aparecido Figueiredo e Benedita da Silva Figueiredo, 

data de nascimento: 18/07/1988, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, 

solteiro(a), estudante/ operador de máquinas, Telefone 9959 0921. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que, no dia 23 de novembro de 2013, às 17:30, 

na Rua Av. XV de Novembro com a Rua 07 de Setembro, Centro, deste 

Município e Comarca de Paranatinga-MT, o denunciado Welisvan 

Aparecido Figueiredo desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Despacho: Vistos.Cite-se o Welisvan Aparecido Figueiredo via edital, nos 

moldes do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 18 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79171 Nr: 1852-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Campos Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PAULO CAMPOS XAVIER, Rg: 

2890089-8, Filiação: Oscaldina Ferreira Campos e Edmilson Xavier, data de 

nascimento: 16/12/1990, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no dia 02 de janeiro de 2017, por volta das 

22:00, no Hotel Danúbio, no Município de Paranatinga-MT, o denunciado 

João Paulo Campos Xavier subtraiu, para provimento próprio, um aparelho 

celular, pertencente a Mailson Lara Moreira. Segundo se evola dos autos, 

a vítima ao acordar sentiu falta do seu aparelho celular, momento em que 

se diligenciou a fim de verificar as imagens das câmares do 

estabelecimento. Ato continuo, a vítima descobriu que, durante seu 

repouso o increpado adentrou no seu auqrto e subtraiu para si o aparelho 

celular.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu João Paulo Santos Xaviervia 

edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 18 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87369 Nr: 1125-58.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXSANDRO SOARES DOS ANJOS, 

Cpf: 05119173411, Filiação: Marina Soares dos Anjos, data de 

nascimento: 14/11/1980, brasileiro(a), natural de Belém de São 

Francisco-PE, Telefone 66-98453-3229. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Medida Protetiva em face de Alexsandro 

Soares dos Anjos, consta que o mesmo faz ameaça à vítima.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu Alexsandro Soares dos Anjos via edital, 

nos moldes do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 01 de outubro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85475 Nr: 229-15.2018.811.0044

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR NUNES DE ARAUJO, Filiação: 

Maria Domingas de Araujo e Fidelcino Nunes de Araujo, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Medida Protetiva em face de Valdir Nunes 

de Araujo, consta que Valdir não aceita o fim do relacionamento e ameaça 

constantemente a vitima da declarante dizendo que a mataria.

Despacho: Vistos.Intime-se o requerido Valdir Nunes de Araujo via edital 

da decisão de fls. 11/12.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 18 de setembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55153 Nr: 1139-81.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Nunes Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53911 Nr: 39-91.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Elias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53901 Nr: 29-47.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Barros da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53837 Nr: 3040-21.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria Fengler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80678 Nr: 2570-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Fassicolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29780 Nr: 221-82.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaneide Rocha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 
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OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59233 Nr: 176-39.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Poltranieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29397 Nr: 2396-83.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Aurelino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53951 Nr: 81-43.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam Cordeiro Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53633 Nr: 2828-97.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Nunes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL (ADVOGADO(A))

HOMERO AMILCAR NEDEL (ADVOGADO(A))

GERONI AUGUSTA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o(a,os,as) advogado(a,os,as) dos termos da r. 

decisão proferida no ID 14475157.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68705 Nr: 3142-64.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, KLEITON LAZZARI - OAB:8727, Lara Moerschberger 

Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

Tendo em vista a petição de fls. 116/117, determino a intimação do 

advogado do reeducando, a fim de se manifestar acerca da certidão de fl. 

125.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20425 Nr: 1897-07.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda David de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Emile Maciel Jorge de 

Souza - Procuradora Federal do INSS - OAB:matrí. 1585180

 Vistos, etc.

 Diante da expedição do competente Precatório, aguarde-se a vinculação 

dos valores nestes autos e, após, expeça-se alvará de levantamento.

 Em seguida, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18933 Nr: 400-55.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lioneide Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifico que não houve a homologação dos 

cálculos.

 Dessa maneira, diante da concordância das partes no tocante aos 
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valores apresentados pela parte autora, chamo o feito à ordem para 

homologar o cálculo apresentado às fls. 120/122, para que surta os 

efeitos jurídicos legais.

 Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade da dívida, com a 

expedição do competente RPV e Precatório, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termso do artigo 

924, inciso II do NCPC.

 Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15115 Nr: 1428-29.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gualberto Alves da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

Procurador do INSS - OAB:3247/MT

 Vistos.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido por GUALBERTO 

ALVES DA ROCHA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

 Houve a expedição de RPV e integral pagamento da divida, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do NCPC.

 Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66350 Nr: 156-14.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Geronima de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido por ANTONIA 

GERONIMA DE FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

 Houve a expedição de RPV e integral pagamento da divída pela autoarquia 

previdenciária.

 DECIDO.

 Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade da dívida, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do NCPC.

 Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58652 Nr: 3479-95.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da expedição do competente RPV, aguarde-se a vinculação dos 

valores nestes autos e, após, expeça-se alvará de levantamento.

 Em seguida, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51619 Nr: 822-20.2013.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por BANCO ITAU 

BBA S/A, aduzindo, em síntese, a existência de contradição e omissão na 

decisão de fls. 116, a qual determinou a extinção e, ao mesmo tempo, a 

suspensão do feito, bem como deixou de arbitrar honorários advocatícios.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, 

vez que não padece de contradição e omissão a decisão objurgada.

 Primeiramente, no que concerne a contradição arguida pelo recorrente, o 

acordo entabulado entre as partes assim estabeleceu:

“FACE AO TODO EXPOSTO, requerem se digne V. Exa. Homologar o 

acordo ora efetuado, determinando A SUSPENSÃO DA PRESENTE ATÉ O 

DIA 15 DE ABRIL DE 2016, possibilitando assim o integral cumprimento do 

avençado”.

Dessa maneira, as próprias partes requerem a homologação do acordo 

com a consequente suspensão do feito, visando seu integral cumprimento.

Assim, a sentença se baseou no artigo 487, inciso III, b), do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe que, será julgado, com resolução de mérito, a 

homologação da transação, estando correta a sentença de fls. 116.

 Ademais, a suspensão do feito está relacionado ao efetivo pagamento do 

acordo, uma vez que, não sendo efetivado o pagamento, pode o 

exequente mover o cumprimento de sentença nos próprios autos, 

resguardando-se a economia e celeridade processuais.

Logo, não há qualquer incongruência na sentença que extingue o 

processo, uma vez que homologa o acordo e resolve a lide, com a 

suspensão até o cumprimento integral do acordo, a fim de se garantir 

eventual execução.

Quanto à alegação de que não foram fixados honorários advocatícios, 

uma vez homologado o acordo, no qual constou que a parte requerida 

seria a responsável pelo pagamento de custas remanescentes do 

processo e honorários de seus advogados (item 6), se faz desnecessária 

a condenação do requerido ao pagamento dos referidos valores, já que a 

homologação da integralidade da avença, permite a presunção de que 

todas as suas cláusulas deverão ser cumpridas, inclusive a que versa 

sobre a quitação de verbas sucumbenciais.

Assim, não havendo qualquer contradição ou omissão na sentença 

recorrida, a rejeição dos embargos de declaração é a medida a se impor.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

porém, OS REJEITO, mantendo, in totum, a decisão embargada.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17345 Nr: 1417-63.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coraci da Silva Quintino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora do INSS - OAB:1553487/

 Vistos.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido por CORACI DA 

SILVA QUINTINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS).

 Houve a expedição de RPV e integral pagamento da dívida pela autarquia 

previdenciária.
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 DECIDO.

 Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade da dívida, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do NCPC.

 Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66203 Nr: 53-07.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salomé da Silva, Marilei Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de determinar à autarquia requerida 

que pague os valores devidos à Maria Salomé da Silva, representada por 

sua curadora Marilei Pereira da Silva, correspondentes às parcelas do 

benefício previdenciário nº 5315643154, no período de 07/08/2008 até 

23/10/2014, as quais não foram recebidas pela requerente. Isento de 

custas e despesas processuais, por se tratar da Fazenda Pública. 

Condeno a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença 

(STJ, Súmula 111).Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, 

diante do que estabelece o artigo 496, §3º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, manifeste-se a autora para ulterior 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 88445 Nr: 1737-93.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayomara de Souza Oh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para se manfiestar sobre a certidão retro, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 1816-19.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Viana dos Santos, Iracema Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mares - Mapfre Riscos Especiais Seguradora 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte requerida para retirada da certidão expedida nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 89786 Nr: 2415-11.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviano Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 88798 Nr: 1918-94.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos da Cunha Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos do artigo 393 da CNGC, impulsiono a missiva para devolução 

ao juízo deprecante sem o cumprimento do ato, visto que está paralisada 

na secretaria há mais de 30 (trinta) dias, aguardando recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 27373 Nr: 363-23.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 92371 Nr: 3614-68.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero Amilcar Nedel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT, Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 (...) Diante dos motivos que ensejaram a conversão prisão em flagrante 

em preventiva (garantia da ordem pública e conveniência da instrução 

criminal), os quais restaram sobejamente evidentes na decisão de 

conversão, ora robustecida pelos fundamentos expostos, o arbitramento 

de fiança é medida cautelar diversa incogitável nesta prematura fase 

processual, ao passo que não trará a segurança necessária ao processo, 

e igualmente não impedirá que o flagranteado volte a delinquir e atacar as 

partes, testemunhas e autoridades constituídas.Desta feita, diante do não 

preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de tal benesse, 
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indefiro o pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar. 

Ciência às partes e ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000780-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CLARICE FORTES XERENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000780-75.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CLARICE FORTES XERENTE REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e seguintes do 

Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de 

convidar as partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão 

de Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro. 

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000824-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000824-94.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CECILIA QUIDUQUE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 

Inicialmente, defiro o pedido de concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro. 

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000825-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000825-79.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CECILIA QUIDUQUE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 

Inicialmente, defiro o pedido de concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro. 

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000832-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000832-71.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CECILIA QUIDUQUE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e 

seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro. Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes 

para que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 569 de 871



Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000837-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000837-93.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CECILIA QUIDUQUE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e 

seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro. Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes 

para que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000845-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000845-70.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CECILIA QUIDUQUE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 

Inicialmente, defiro o pedido de concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro. 

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000847-40.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CECILIA QUIDUQUE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 

Inicialmente, defiro o pedido de concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro. 

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000849-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000849-10.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CECILIA QUIDUQUE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e 

seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro. Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes 

para que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000846-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000846-55.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CECILIA QUIDUQUE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 

Inicialmente, defiro o pedido de concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro. 

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000850-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000850-92.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: CECILIA QUIDUQUE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Nos moldes do art. 334 e 

seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro. Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, no endereço constante na inicial, e intimem-se as partes 

para que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados. A intimação da parte autora deverá ser feita por intermédio de 

seu patrono, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC. Ao ser citada, a parte 

ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 01 de outubro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-95.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES (ADVOGADO(A))

ALECANDRA SILVERIO GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERCILA ALVES DE MENDONCA (EXECUTADO)

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a,os,as) 

advogado(a,os,as) dos termos da r. sentença proferida no ID 12551675.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000617-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES SALES (AUTOR(A))

ELIANA FREITAS DA CRUZ (AUTOR(A))

LORENA SCHELL (AUTOR(A))

CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SALES (AUTOR(A))

ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO (ADVOGADO(A))

LIVIA MARIA DOS SANTOS VIANA (AUTOR(A))

ROSALINA NONATO DA SILVA (AUTOR(A))

MARILENE VASCONCELOS DE SOUSA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON DA SILVA MELO (RÉU)

JOSE HERCULANO MACHADO FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO DE ADVOGADO Dados do processo: 

Processo: 1000617-61.2018.8.11.0023; Valor causa: $90,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE 

(1707). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): MARIA APARECIDA 

DE SOUZA SALES, JULIANO RODRIGUES SALES, LORENA SCHELL, 

ROSALINA NONATO DA SILVA, CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO 

SALES, ELIANA FREITAS DA CRUZ, MARILENE VASCONCELOS DE 

SOUSA, LIVIA MARIA DOS SANTOS VIANA Parte Ré: JOSE HERCULANO 

MACHADO FILHO, ADENILSON DA SILVA MELO FINALIDADE: Intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o preparo da carta precatória (Matupá-MT) para citação e intimação 

da parte requerida, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do 

mandado de citação/intimação,bem como que restou agendada audiência 

de justificação prévia para o dia 28.11.2018, às 13h45min. Peixoto de 

Azevedo-MT, 1 de outubro de 2018. Atenciosamente, Josélio Fernandes 

Luna Técnico Judiciário SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35752028

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000666-05.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA LIMA SOUSA (AUTOR(A))

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000666-05.2018.8.11.0023. AUTOR(A): OLGA LIMA SOUSA RÉU: INSS 

VISTO. 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 571 de 871



conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - Quanto 

ao pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do 

prazo para apresentação de contestação. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000667-87.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO COELHO (REQUERENTE)

TANIA MARA MATTOS COELHO (REQUERENTE)

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (ADVOGADO(A))

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

MARCOS LEVI BERVIG (ADVOGADO(A))

JOSE ALMIR DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000667-87.2018.8.11.0023. REQUERENTE: PAULO RENATO COELHO, 

TANIA MARA MATTOS COELHO REQUERIDO: JOSE ALMIR DE MELLO 

Vistos. Se preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da presente 

como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. 

Designo audiência para oitiva da testemunha Daniel Messias Charles (pág. 

1 – n. 15602958) para o dia 06/02/2019, às 17h00min. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Comunique-se ao Juízo Deprecante. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000669-57.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDA SOUSA DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000669-57.2018.8.11.0023. REQUERENTE: EVANDA SOUSA DE AQUINO 

REQUERIDO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA BARROS Vistos. Se 

preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de Processo 

Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo a cópia 

da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000663-50.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE (ADVOGADO(A))

G. V. R. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000663-50.2018.8.11.0023. AUTOR(A): GABRIEL VINICIUS RIBEIRO 

OLIVEIRA RÉU: INSS VISTO. 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência. 2 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será 

apreciado após o transcurso do prazo para apresentação de contestação 

e juntada dos laudos aos autos. 3. Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 4. Nomeio Perito Judicial atuante perante esta 

Comarca que deverá ser certificado pela Secretaria, mediante assinatura 

do termo de compromisso. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas 

com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada 

correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites mínimos e 

máximos estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao disposto 

no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo 

os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial 

deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas pertinentes 

e com o disposto no item 2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para 

ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos, intimado às 

partes para sua formulação, no prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá 

agendar desde logo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a 

qual se efetuarão os exames/vistorias necessárias, o que deverá ser 

informado ao Oficial de Justiça e constar na certidão. No mandado deverá 

constar, ainda, a advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento 

dos honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). 

Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I 

da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária 

de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do perito, com 

solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e todos os 

dados necessários à efetivação do deposito, discriminando-se o tipo de 

perícia realizada (Res. 541/2007 – CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a realização dos trabalhos periciais. Entregue o 

laudo, vistas às partes acerca da sua fundamentação, por 05 (cinco) dias. 

5. Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social na família da parte autora, devendo informar sua renda per capta e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000636-67.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES SOUSA (AUTOR(A))

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000636-67.2018.8.11.0023. AUTOR(A): RAIMUNDO RODRIGUES SOUSA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO. RAIMUNDO 

RODRIGUES SOUSA pretende a concessão de tutela antecipada para o 

fim de determinar que o instituto requerido implante o benefício da pensão 

por morte, no valor de um salário mínimo mensal e, para tanto, junta 

documentos. Relatei. Fundamento e Decido. Inicialmente, concedo à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita. O pedido de tutela antecipada 

deve ser indeferido face à ausência da comprovação dos requisitos 

autorizadores da medida antecipatória. Sabe-se que a tutela antecipada é 

uma medida de adiantamento dos efeitos da decisão final com a finalidade 

de se evitar dano ao direito subjetivo da parte. Porém, por tratar-se de 

medida satisfativa, tomada antes de completar-se a instrução da causa, a 

lei a condiciona a certas precauções de ordem probatória, sendo estas 

elencadas no artigo 300 do Código de Processo Civil. O requisito da prova 

inequívoca das alegações, essencial para o deferimento da medida, é a 

prova clara, inequívoca, robusta, portadora de um grau de convencimento 

tal que a seu respeito não se pode lançar dúvida razoável, é a prova 

suficiente contendo todos os elementos que convirjam no sentido de 

aparentar a probabilidade das alegações. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, consiste na inviabilização 

do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 
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jurisdicional. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do 

direito substancial invocado a revelar a relevância do fundamento não 

restou demonstrada de forma inequívoca. Isso porque, três são os 

requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da pensão por morte, 

quais sejam, a) óbito do segurado, b) a qualidade de segurado do falecido, 

e c) a qualidade de dependente do beneficiário. No caso em exame, 

verifico a ausência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Logo, ausente, neste momento processual, o fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação exigido para a concessão da 

medida de urgência, INDEFIRO o pedido pleiteado na inicial no que se 

refere à antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

nos termos dos artigos 297 e 188, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

319 do mesmo diploma legal. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40665 Nr: 1281-90.2010.811.0023

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPOCA CONSTRUTORA PROJETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que após buscas nos Sistemas RENAJUD e INFOJUD, não 

restaram localizados bens em nome da executada, conforme extratos 

anexos. Intime-se a parte Autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81199 Nr: 3210-51.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069-M,G, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400-MG

 Intimem-se as partes para se manifestarem com relação a resposta do 

ofício do Banco Bradesco S/A, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79786 Nr: 2353-05.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LAURA SILVA COIMBRA, ELIO COIMBRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASQUAL LOMBRILLER, AGUIDA DE ABREU 

LOMBRILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247/B, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:21250-O, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17.976, RICARDO LUIZ 

HUCK - OAB:5651/MT

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal. JONAS JOSE FRANCO BERNARDES CPF: 781.225.541-72 OAB 

8247/B , jonasbernardes141@hotmail.com

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86138 Nr: 3025-76.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Defiro os pedidos formulados às fls. 344 e 345.1. Com efeito, 

considerando os argumentos do Ministério Público referente a existência 

de créditos em execução judicial (Cód. 29565), e não havendo bens 

localizados a te o presente momento, determino a penhora do imóvel objeto 

da presente demanda (fl. 07), por termo no rosto dos autos, conforme 

mapa e memorial descritivo anexo, nos termos do que dispõe o artigo 659, 

§§ 4º e 5º do Código de Processo Civil. 2. Intimem-se, pessoalmente os 

autores Sr. Edmar Koller Heller e a Sra. Cleuseli Missassi Heller, da 

penhora e lavre-se termo de fiel depositários do bem imóvel.3. Após, 

expeça-se a certidão de interior teor, nos termos do disposto no artigo 

659, §4º do CPC, a fim de que o exequente providencie o registro da 

penhora, conforme postulado.Sem prejuízo do acima exposto, determino 

que seja feita a avaliação do bem objeto desta penhora no prazo de 10 

(dez) dias. Após a avaliação, intime-se o Ministério Público.4. Redesigno a 

audiência de justificação prévia para o dia 28/11/2018 às 18h00min.5. 

Expeçam-se mandados de intimação pessoal das partes e procuradores e 

das testemunhas arroladas às fls. 23/24 da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76371 Nr: 205-21.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por JOAQUIM 

CARVALHO LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 104.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43209 Nr: 1376-86.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por VALSIR DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.No 
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decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fl. 121.É o relatório. Decido.Como 

se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a execução 

quando:

“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento 

integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75100 Nr: 3014-18.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALSIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por PEDRONILA 

ASSMANN em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 159.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:

“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento 

integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29138 Nr: 807-27.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por MARIA JOSÉ GOMES 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 132.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65157 Nr: 2417-20.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BOLONKEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por JAIR BOLONKEZI em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

perquirido, conforme certidão de fl. 186.É o relatório. Decido.Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a execução 

quando:

“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento 

integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35226 Nr: 1535-34.2008.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA VARELA MARTINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por ILMA VARELA 

MARTINES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 185.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 2211-69.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por VENINA PEREIRA 

BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 130.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39966 Nr: 576-92.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por JOSÉ ALVES DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 195.É o relatório. 
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Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:

“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento 

integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71042 Nr: 335-45.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por JAIR BOLONKEZI em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

perquirido, conforme certidão de fl. 186.É o relatório. Decido.Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a execução 

quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66209 Nr: 112-29.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARVALHO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por ANTONIO 

RODRIGUES PESSOA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 149.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26954 Nr: 1507-37.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRONILA ASSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por MARIA DAS DORES 

RAMOS MENDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 129.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26555 Nr: 1200-83.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por JOSÉ CARVALHO 

BEZERRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 182.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68480 Nr: 2088-71.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por MANOEL DA 

CONCEIÇÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 158.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63731 Nr: 790-78.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES COSTA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por ZENAIDE MARIA 

BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 167.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 
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artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28980 Nr: 674-82.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por VAGNER MENEZES 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 175.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67478 Nr: 1271-07.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VAGNER MENEZES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por LUIZ CHRISTOVAM 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 172.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a 

execução quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68207 Nr: 1853-07.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CHRISTOVAM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por ANTONIO FLORIANO 

SABOIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.No 

decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fl. 182.É o relatório. Decido.Como 

se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a execução 

quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 2600-25.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FLORIANO SABOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizada por PAULO ALVES LIMA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.No 

decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fl. 101.É o relatório. Decido.Como 

se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924”. Extingue-se a execução 

quando:“II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83869 Nr: 1456-40.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Não comprovada a qualidade de trabalhador rural, por início de prova 

material corroborada por prova testemunhal, mantém-se a sentença que 

julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, ante a 

ausência do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 8.213/91 para 

a obtenção do benefício pleiteado na inicial. 7. Apelação a qual se nega 

provimento”. (TRF – 1ª Região, AC 0047004-62.2013.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 p.187 de 12/03/2014)Desta feita, não logrou êxito a autora de 

demonstrar os requisitos do efetivo exercício da atividade rural em regime 

de economia familiar no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, não fazendo jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87710 Nr: 4106-60.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOSCARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STO SERVIÇOS E OBRAS, NASCENTES DO 

XINGU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, CONSORCIO IBURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 1. Intimem-se as partes para indicar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89056 Nr: 726-92.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 18.10.2018, a partir das 

13h00min, pela Dra. Geane Moron Beato, a ser realizada na sala 

multidisciplinar deste Juízo, Fórum Local de Peixoto de Azevedo – MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88285 Nr: 220-19.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANIA SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DA SILVA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12.11.2018 as 

14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83260 Nr: 1064-03.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON DE JESUS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntadas às fls.56/58.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-43.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RITA NETO (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000032-43.2017.8.11.0023 Valor da causa: $20,740.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE RITA NETO Endereço: Rua Santa Izabel, 399, centro, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO 

CAJÁ, 184, Rua Manoel dos Santos Coimbra, n 184,, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a): XXX A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de 

outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000624-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000624-53.2018.8.11.0023 Valor da causa: $13,500.00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO Endereço: 

RUA CASSILÂNDIA, 96, CASA, BELA VISTA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 20031-205 Senhor(a): FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliatória 

designada para o dia 25/10/2018, às 13:05 horas., sua ausência implicará 

na extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I 

da Lei 9.099/95. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 1 de outubro de 2018. 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001586-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

MARLI BUENO LANZARIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para eventual 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 01 de outubro de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001622-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO LUIZ (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para eventual 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 01 de outubro de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA CRUZ FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para eventual 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 01 de outubro de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR GAMERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para eventual 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 01 de outubro de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000814-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO DE FREITAS CARVALHO (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000814-46.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

LEONILDO DE FREITAS CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 12.12.2018, às 15h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo 

as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000988-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000988-55.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOAO BOSCO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

12.12.2018, às 16h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000990-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

NOBOYUKI KIHARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000990-25.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

NOBOYUKI KIHARA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

12.12.2018, às 16h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001000-69.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIRANDA GONCALVES (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001000-69.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE MIRANDA GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

12.12.2018, às 17h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DE LIMA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000957-35.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTENOR DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

13.12.2018, às 14h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA POQUIVIQUI (AUTOR(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000697-55.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA POQUIVIQUI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

13.12.2018, às 14h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000698-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CLERES MONTEIRO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000698-40.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA CLERES MONTEIRO SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 13.12.2018, às 15h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo 

as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001503-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CLARICE DA SILVA BLUM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001503-90.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARICE DA SILVA BLUM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

13.12.2018, às 15h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001478-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA NUNES TEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001478-77.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

BENEDITA NUNES TEODORO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

13.12.2018, às 16h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001563-63.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

DEUSDETE JOSE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

13.12.2018, às 16h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000967-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000967-79.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZ JOSE DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

12.12.2018, às 17h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de Setembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001428-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LUIS SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

L. M. S. B. (REPRESENTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 28 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANGELINO DA SILVA SAMPAIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000785-93.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANGELINO DA SILVA SAMPAIO RÉU: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

Vistos. Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas a serem produzidas. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 27 de 

setembro de 208. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135337 Nr: 1613-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ladeira de Souza - 

OAB:/MT 10876-A

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109149 Nr: 5839-62.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCAT, ETAT, PAAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112379 Nr: 1028-25.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Neuza Maria da Costa Bicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON RODRIGUES BICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Declaro o requerido revel, eis que citado não apresentou contestação.

Intime-se o autor para que, em 10 (dez) dias, especifique as provas a 

serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129347 Nr: 7869-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130777 Nr: 8475-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSC, AGCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134217 Nr: 1000-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM, RST

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Solicitem-se informações quanto ao cumprimento da missiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135651 Nr: 1739-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163497 Nr: 1932-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERPdS, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Rondonia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165425 Nr: 2882-83.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 15, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Expeça-se termo de guarda dos menores em favor da genitora.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167149 Nr: 3723-78.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o cartório se o requerido foi devidamente citado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168051 Nr: 4144-68.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168507 Nr: 4359-44.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula de Melo Castro Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manosses Barbosa Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118071 Nr: 2881-69.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY TATIANE SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110295 Nr: 182-08.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Argemiro 

Barbosa Galindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analia Barbosa Galindo Marques, Municipio de 

Pontes e Lacerda - MT, José Barbosa Galindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134929 Nr: 1398-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMBERG FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 269, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez a partir da data do laudo pericial.
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 Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 

3º do CPC.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137229 Nr: 2493-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ej, KPCL, GdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a citação de KARLA PÂMELA CASAGRANDE LUIZ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141613 Nr: 4315-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Barba da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TORRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridica da 

UNEMAT - OAB:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Após, dê-se vistas ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147787 Nr: 6938-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Vistos.

Dê-se vistas ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149741 Nr: 7772-02.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, Letícia Nunes Onofre - OAB:OAB/MT 23.519, 

Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, Thiago Moreira 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 21.494

 Vistos.

Dê-se vistas ao requerido.

Após, ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155735 Nr: 10705-45.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156149 Nr: 10872-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156255 Nr: 10927-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157185 Nr: 11406-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161059 Nr: 910-78.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161305 Nr: 1023-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, Núcleo de 

Pratica da Unemat - OAB:

 Vistos.

Proceda-se a coleta de material genético junto as partes para realização 

de exame de DNA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165437 Nr: 2891-45.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Intime-se como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165499 Nr: 2930-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se mandado como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138395 Nr: 3027-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdSCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97513 Nr: 1004-31.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ ATTICIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104203 Nr: 3815-61.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MOREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109911 Nr: 6151-38.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Simão Galdino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165209 Nr: 2776-24.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FREITAS FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164825 Nr: 2533-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyan Roberson Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158901 Nr: 12352-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Redivo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se Pré-Alvará.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127591 Nr: 7031-93.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA C M DE AL., MARIA DE 

FÁTIMA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se os registros necessários.

Após intimem-se os patronos das partes da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128935 Nr: 7654-60.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADILSON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilma Guse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Cite-se por Edital com prazo de vinte dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A, Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Vistos.

Certifique-se o cartório se foi expedido todos os ofícios determinados em 

Ref: 94, bem como eventual decurso de prazo para respostas.

Certifique-se ainda se o perito médico nomeado apresentou proposta de 

honorários.

Intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se 

acerca da proposta de honorários requeridos em Ref: 135.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136589 Nr: 2180-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayo Maurity Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Rodrigues de Moura Nascimento, 

Marcelo Ferreira dos Santos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13.516 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Extraia-se cópia integral do presente feito e encaminhe-se à Diretoria do 

Foro desta comarca para apuração de infração administrativa, vez que o 

mandado encontra-se distribuído ao Oficial de Justiça há mais de um ano 

sem cumprimento.

Após, recolha-se imediatamente o mandado, distribuindo-o a outro Oficial 

de Justiça para cumprimento com urgência.

Oficie-se ao Juízo deprecante prestando informações atualizadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162889 Nr: 1712-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYNARA MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural, DALVA VIEIRA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A, Livia Comar da Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158663 Nr: 12207-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Edilaine Marinho de Oliveira, Janaina Oliveira 

da Silva, Jeferson Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se integralmente Ref: 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120491 Nr: 3768-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Emiliana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Vistos.

Diante da possibilidade da declaração de nulidade de atos processuais, 

dê-se vistas ao autor para que tome ciência da petição de Ref: 120 e 

certidão de Ref: 124, bem como se manifeste no prazo de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 175455 Nr: 7016-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilma Antonia Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro o pedido de aditamento como requerido.

Proceda-se as retificações necessárias.

Após, cumpra-se a determinação retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151507 Nr: 8656-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO NICOLINO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145965 Nr: 6112-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR ROCHA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115633 Nr: 2106-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116597 Nr: 2410-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AZEVEDO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:20853/A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Vistos.

Certifique-se o cartório acerca da existência de valores vinculados ao 

presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164483 Nr: 2368-33.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE SANTOS SILVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145691 Nr: 5990-57.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELITA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133121 Nr: 580-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMS, EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, Núcleo de 

Pratica da Unemat - OAB:

 Vistos.

Dê-se vistas à DPE e ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152639 Nr: 9260-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB, TCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se Ref: 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158997 Nr: 12432-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE GARCIA DE SOUZA, ONGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIL NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Nunes Onofre - 

OAB:OAB/MT 23.519, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, Thiago 

Moreira Rodrigues - OAB:OAB/MT 21.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Cite-se o requerido por Carta Precatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166017 Nr: 3146-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

do Mato Grosso do Sul - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolva-se ao Juízo de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168579 Nr: 4389-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCS, WdJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o executado no endereço informado, para efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia em atraso, no prazo legal de 03 (três) dias, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 5824-93.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilaíde Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, 

Previ-Lacerda Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Marly de Fatima Ferreira - OAB:4727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111395 Nr: 652-39.2016.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114563 Nr: 1763-58.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116795 Nr: 2492-84.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ SILVA HILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138499 Nr: 3070-13.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON CANDIDO JOSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o cartório eventual ocorrência de trânsito em julgado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153949 Nr: 9887-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinaldo Aparecido Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a citação de alguns dos requeridos e diante do teor do art. 

329, I, CPC, não poderá aditamento à inicial sem a oitiva prévia destes.

Diante disto, certifique-se o cartório eventual decurso de prazo para 

citação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155395 Nr: 10561-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO TEIXEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a citação de alguns dos requeridos e diante do teor do art. 

329, I, CPC, não poderá aditamento à inicial sem a oitiva prévia destes.

Diante disto, certifique-se o cartório eventual decurso de prazo para 

citação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155413 Nr: 10569-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130119 Nr: 8217-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR CAMARGO SEMENSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISSO POSTO, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 

19 do art. 85 do Código de Processo Civil, assim como, por arrastamento, 

dos arts. 27 a 36 da Lei 13.327/16 de modo que INDEFIRO o pedido de 

levantamento de honorários advocatícios em favor do Procurador 

Municipal.

Dê-se ciência ao Município de Pontes e Lacerda – MT na pessoa do 

Prefeito para que se abstenha de efetuar qualquer pagamento a título de 

honorários advocatícios aos Procuradores Municipais diante do conteúdo 

desta decisão, sob pena de responsabilidade.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158955 Nr: 12400-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Mendes Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26465 Nr: 1479-36.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Salicano Lourenceto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o cartório acerca da existência de valores vinculados ao 

presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88785 Nr: 689-37.2014.811.0013

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Roque da Silva, MARCO AURELIO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação do inventariante judicial (Ref: 54) e do autor (Ref: 

61), intimem-se os herdeiros para que se manifestem acerca da presente 

habilitação de crédito no prazo de quinze dias.

Com ou sem repostas, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94913 Nr: 5603-47.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIRVAL MOURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95947 Nr: 314-02.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENI DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 1015-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DA SILVA, ELIANA VIANA DA SILVA, 

Zélia Gervasio da Silva, Maria da Penha da Silva, MIRALDO GOMES DE 

SOUZA, MILLENA GOMES DE SOUZA, Mislene Gomes Souza, REGINALDO 

ALVES MARQUES, SANDRA REGINA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José de Morais, Lenir Maria de Assis 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se eventual decurso de prazo para resposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98659 Nr: 1518-81.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leozilda Batista Farias Simões, MARIA MADALENA 

NASCIMENTO SILVA, KATIA DA SILVA, PERLA ANDREIA MACHADO 
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GALVAO, MARLI ALVES DA SILVA, ROSA LEILES DOS SANTOS LOPES, 

Nilmara Alves da Silva, EDMILSON BACIGA, KATIANE BATISTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D'Oeste/MT., 

GUSTAVO CESAR SCALCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:15336

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100081 Nr: 2115-50.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA MARIA DA SILVA, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Dê-se vistas às partes quanto aos honorários periciais requeridos em Ref: 

116.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103065 Nr: 3372-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Elisio Ballerini Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA LOPES - 

OAB:77713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER MARTINS 

BERNARDES - OAB:15604

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111083 Nr: 541-55.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHTS, Eliana Freitas Teixeira Scatolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138933 Nr: 3215-69.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Fonseca Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido para recolhimento dos honorários pericias como 

requerido em Ref: 83 no prazo de dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138299 Nr: 2997-41.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA PAULINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Intimado o executado concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

63, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152807 Nr: 9335-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114215 Nr: 1662-21.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Sena Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jonas Simão Galdino, Espólio de 

Maria José Galdino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transitado em julgado, expedido todos os atos formais e nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115763 Nr: 2126-45.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.O. DA CONCEICAO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, LAERCIO ORLANDO 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:205961

 Vistos.

Extraiam-se os Embargos de Terceiros juntado em Ref: 129 e 

distribuam-se em apenso.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126773 Nr: 6634-34.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrianne Fernandes Filgueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130591 Nr: 8403-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Abadia Resende Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - 

OAB:2162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao inventariante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133117 Nr: 579-33.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silveira Martins Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133501 Nr: 695-39.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Dias Ferreira, ELIANE FRANCISCO DA SILVA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas às partes quanto à juntada de Ref: 97/98.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136053 Nr: 1977-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Meiriam Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SPINOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o executado no endereço informado, para efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia em atraso, no prazo legal de 03 (três) dias, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138317 Nr: 3006-03.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezario Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Razão assiste o impugnante (Ref: 112), vez que interposta Apelação e 

não encaminhado para apreciação pelo Juízo 'ad quem'.

Dessa forma, DEFIRO o pedido retro para chamar o processo à ordem e 

declarar a nulidade dos atos processuais de Ref: 72 em diante.

Vislumbro ainda que o apelado intimado para apresentar contrarrazões 

recursais quedou-se inerte. (Ref: 70)

Com isso, deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito 

recursal diante do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142859 Nr: 4817-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENAIR SILVESTRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHOS CONSULTORIA LTDA, MIRIAM 

APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143471 Nr: 5026-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hélvio Gomes de Moraes.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 
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Lima - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150929 Nr: 8428-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA VARGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154945 Nr: 10378-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161833 Nr: 1227-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS, Pedro Garcia 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de denunciação à lide na forma do art. 125 e seguintes do 

CPC.

Proceda-se a inclusão de ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, 

inscrita no CNPJ sob nº. 08.816.067/0001-00, com sede na Avenida 

Eusébio Matoso, nº. 1.385, São Paulo-SP, cep 05423-905, no polo passivo 

da demanda, devendo ser citado para que, querendo, apresente 

contestação no prazo legal.

Com a resposta, dê-se vistas para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146019 Nr: 6153-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao Embargado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 177141 Nr: 7777-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E S BORGES SERVICOS EIRELI ME, Eugenio Silva 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto:

I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, §2º, da Lei n. 

13.105/15.

II – INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento das custas 

e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC.

III – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118591 Nr: 3083-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA NOGUEIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129601 Nr: 7998-41.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Bernardes de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 156439 Nr: 11012-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Independência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156451 Nr: 11022-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sampaio Rodrigues & Rodrigues Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156519 Nr: 11066-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica e Acessórios K1000 LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157499 Nr: 11613-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunice Rocha EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157503 Nr: 11617-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalicia Pereira da Silva - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157747 Nr: 11730-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Gonzaga Barbosa - EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158383 Nr: 12039-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158365 Nr: 12025-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Freitas Faria & Santos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158375 Nr: 12033-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J E A DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158859 Nr: 12326-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Martins Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158795 Nr: 12286-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaceir Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158831 Nr: 12311-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egídio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Suspenda-se pelo prazo de seis meses.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158865 Nr: 12329-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gonçalves Barretos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISSO POSTO, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 

19 do art. 85 do Código de Processo Civil, assim como, por arrastamento, 

dos arts. 27 a 36 da Lei 13.327/16 de modo que INDEFIRO o pedido de 

levantamento de honorários advocatícios em favor do Procurador 

Municipal.

Dê-se ciência ao Município de Pontes e Lacerda – MT na pessoa do 

Prefeito para que se abstenha de efetuar qualquer pagamento a título de 

honorários advocatícios aos Procuradores Municipais diante do conteúdo 

desta decisão, sob pena de responsabilidade.

Expeça-se Pré-Alvará dos valores para a conta do Município de Pontes e 

Lacerda – MT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158943 Nr: 12388-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mailza Moisés dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora como requerido, vez que sequer houve a 

triangularização processual, sendo inadmissível a restrição da 

propriedade privada sem que haja o devido processo legal, como 

consagrado no art. 5º, LIII, da Constituição Federal, sendo que ausente 

qualquer fundamento que justifique uma medida cautelar ‘inaudita altera 

parte’.

Com isso, diante do falecimento do executado, de rigor a regularização do 

polo passivo para que ocorra a triangularização processual ou, não 

havendo, seja procedido na forma do art. 1.829 e seguintes do Código 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101635 Nr: 2776-29.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102867 Nr: 3298-56.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Vilela Goulart Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119095 Nr: 3232-42.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129221 Nr: 7789-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCULANO PACHURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação do requerido em Ref: 63, determino a manutenção 

do benefício previdenciário por um ano a partir da data da sentença de 

Ref: 42.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131481 Nr: 8782-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanete Ernesto Duarte Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Vistos.

Expeça-se Pré-Alvará.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135847 Nr: 1872-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

84, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137967 Nr: 2852-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Nunes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial para elaboração de cálculo 

atualizado da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138709 Nr: 3130-83.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102159 Nr: 2992-87.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLECIANO FRANCISCO FELICIANO, MARCOSONEY 

FELICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, 

Mineração Apoena S/A, Transminas Mining Terraplenagem Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique Nunes Paz - 

OAB:OAB/DF 19.260, LUCIANO VALENTIM DE CASTRO - OAB:21487

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150047 Nr: 7992-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigo Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Tony Ferreira de Queiroz, ELIZABETH 

QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor pessoalmente para que dê andamento ao feito no prazo 

de cinco dias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001259-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EVALDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ECIO TAVORA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO (RÉU)

JOSE INACIO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001259-64.2018.8.11.0013. AUTOR 

(A): EVALDO DE CAMPOS AUTOR (A): ECIO TAVORA RÉU: SEBASTIAO 
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VIEIRA DE MORAES FILHO RÉU: JOSE INACIO RIBEIRO Vistos. Em análise 

à decisão que designou a solenidade a ser realizada no CEJUSC, verifico 

que na data anteriormente agendada não haverá expediente. Portanto, 

REDESIGNO a solenidade para o dia 18 de dezembro de 2018, às 

16h00min, mantendo-se os demais comandos ali consignados. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de setembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002239-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA DE PAULA ASSIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002239-11.2018.8.11.0013 AUTOR: 

WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO RÉU: JUCELIA DE PAULA ASSIS 

Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700 do NCPC). Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 15h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado de pagamento que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de embargos à ação monitória será contado a 

partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Anote-se, ainda, no mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas processuais (art. 701, § 

1°, do NCPC) e, na hipótese de não haver cumprimento espontâneo da 

obrigação ou não sendo ofertado embargos à ação monitória, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 702 do 

NCPC). Desde já FIXO os honorários advocatícios em favor do (s) patrono 

(s) da parte autora no patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído 

à causa (art. 701 do NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a 

obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em 

idêntico prazo, desde que reconheça o crédito do autor e comprove o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá o réu requerer o parcelamento do 

restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês, hipótese que 

importará em renúncia ao direito de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, 

c/c art. 916, “caput” e §6º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 28 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001398-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CARDOSO BROCHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA SILVA (REQUERIDO)

SIDNEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001398-16.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VANDERLEI CARDOSO BROCHADO REQUERIDO: SIDNEI 

DOS SANTOS, TEREZA SILVA Vistos. Em análise à decisão que designou 

a solenidade a ser realizada no CEJUSC, verifico que na data 

anteriormente agendada não haverá expediente. Portanto, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 18 de dezembro de 2018, às 17h30min, 

mantendo-se os demais comandos ali consignados. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001747-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

ANDERSON BARBOSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE JESUS DORNELA OAB - 017.715.551-57 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTEMIR FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001747-19.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANDERSON BARBOSA DE CARVALHO RÉU: AUTEMIR FERRARI Vistos. 

Em análise à decisão que designou a solenidade a ser realizada no 

CEJUSC, verifico que na data anteriormente agendada não haverá 

expediente. Portanto, REDESIGNO a solenidade para o dia 14 de dezembro 

de 2018, às 17h00min, mantendo-se os demais comandos ali consignados. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de setembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001747-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

ANDERSON BARBOSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE JESUS DORNELA OAB - 017.715.551-57 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTEMIR FERRARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001747-19.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$112,500.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do 

art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO 

DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 1 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001175-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ROLIM BRAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001175-63.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROLIM BRAGA RÉU: AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA 

AOS SERVIDORES PUBLICOS Vistos. Em análise à decisão inaugural, 
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verifico que a data anteriormente agendada para a realização da audiência 

não haverá expediente. Portanto, REDESIGNO a solenidade para o dia 18 

de dezembro de 2018, às 16h30min, mantendo-se os demais comandos ali 

consignados. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 18 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167279 Nr: 3766-15.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155621 Nr: 10671-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Marques Mafra, Jose Roberto Mafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151511 Nr: 8659-83.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE MARIA BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140339 Nr: 3850-50.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNEI HENRIQUE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102936 Nr: 3326-24.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Augusta Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 3488-14.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163012 Nr: 1772-49.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Bezerra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152349 Nr: 9061-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaira Moreira Aquino de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155265 Nr: 10476-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marinho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De partida, CERTIFIQUE-SE a Secretaria a efetivação da citação da 

requerida YMPACTUS COMERCIAL S.A.
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No mais, HOMOLOGO a desistência do requerido ainda não citado James 

Mattew Merril, devendo a Secretaria adotar as providências que se 

fizerem necessárias para a alteração dos registros.

INTIME-SE a correquerida YMPACTUS COMERCIAL S.A, na pessoa de seu 

advogado ou por mera publicação no DJE (art. 346, caput, do NCPC), 

acerca da homologação da desistência da parte autora quanto ao réu 

ainda não citado, momento em que passará a fluir o prazo para 

apresentação de contestação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137925 Nr: 2819-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de carta postal, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, promova a realização dos atos necessários a imprimir 

regularidade à marcha do processo, sob pena de extinção (art. 318, 

parágrafo único, c/c o art. 485, III, §1º, ambos do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108315 Nr: 5510-50.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VITOR SOUZA SEGATI, Valdirene Elias de Souza 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em sendo assim, após o cumprimento das deliberações supra, INTIME-SE 

a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca da planilha de débito apresentada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social, sob pena do silêncio ser entendido 

como anuência tácita com a memória de cálculo apresentada pelo 

executado.Nesta hipótese (anuência tácita), desde já, HOMOLOGO o 

cálculo trazido às fls. 128/129 e, para tanto, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, DETERMINO a confecção de expediente 

administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a:I - R$ 36.828,59 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e oito 

reais e cinquenta e nove centavos) em prol de JOÃO VITOR SOUZA 

SEGATI;II – R$ R$ 3.682,86 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 

oitenta e seis centavos) em benefício de ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA.EXPEÇA-SE a requisição de pequeno valor, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.Lado outro, na hipótese de não serem aceitos os 

cálculos apresentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, 

PROMOVA-SE à conclusão dos autos.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87659 Nr: 5362-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores e Ocupantes do Bairro 

"Pousada do Tuiuiu", Adilson Gonçalves da Silva, ARY SANTA CATARINA 

" VALDIR", Antonio Carlos Caldatto, Fagnei Ferreira Hilario, Danielle 

Selhorst Hedemann, JOSÉ GONÇALO DO NASCIMENTO, José Cordeiro da 

Silva, José Antonio Garbim, João Batista Mendes de Souza, Jucilei de 

Fatima Largura Lima, Jair do Prado Gonçalves, Fátima Maria de Jesus, 

Loelli Aparecida Largura, Urias Granzoto, Natanael Pereira da Silva, Luiz 

Pedro da Costa, Servulo Diniz, Vanderlei Oliveira dos Santos, Rosiane 

Ramirez, Waldemar Garcia, Walter Aparecido Gonçalves, Lucinéia Batista 

da Silva, Lula Candida Lopes, Madalena dos Santos Almeida, Maria 

Valeriana dos Santos, Reginaldo Alves Pereira, João Garimpeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José de Souza, Espólio de Elza Borges 

de Souza, JOÃO FRIDOLINO HEIDEMANN, Municipio de Pontes e Lacerda - 

MT, JOSE GONÇALO DO NASCIMENTO, JUVELCAR VEICULOS, Sidnei dos 

Santos, Valdeci José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Manetti Senhorinho - 

OAB:22132-A, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B, ROMILDO SOUZA 

GROTA - OAB:4333/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Autos do processo nº 5362-10.2013.811.0013

Código nº 87659

Vistos.

INTIMEM-SE os autores, na pessoa de seu advogado, para que regularize 

a representação dos requerentes em 5 (cinco) dias, em cumprimento ao 

decisório de fls. 279/280 verso, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, “ex vi” do art. 76, §1º, inciso I, do NCPC.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 3277-51.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 Autos do processo nº. 3277-51.2013.811.0013

Cód. nº. 85664

Vistos.

Antes de analisar o pedido de penhora à fl. 158, INTIME-SE o exequente, 

por meio de seus advogados e via DJE, para apresentar a planilha 

atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 24 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58290 Nr: 3855-19.2010.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, Erica Francisca da Silva, 

Jonas Hotts Teixeira, Eliton Francisco da Silva, Eder Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT, Obadias Coutinho dos Reis - OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3855-19.2010.811.0013

Código nº 58290

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados por ANTONIO 

FRANCISCO DA SILVA ajuizada por MARIA APARECIDA DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos.

Após a propositura da presente demanda, intimou-se a inventariante para 

dar o devido andamento ao feito, fato que se aperfeiçoou à fl. 185, de 

modo que inexistiu manifestação de sua parte. Desta forma, o feito 

permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias sem o devido impulso da 
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parte interessada.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela 

interessada.

Pelo exposto, considerando que a inventariante não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do NCPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários de advogado em razão da 

natureza da demanda.

PUBLIQUE-SE.

Transitada em julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

Pontes e Lacerda, 27 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123329 Nr: 5084-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULINO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

EXPEÇA-SE mandado a ser cumprido no local onde se encontram os 

semoventes indicados pelo exequente (ref. 129), devendo o oficial de 

justiça constatar se as reses se encontram na propriedade do devedor e, 

em caso positivo, proceder, no mesmo ato, a sua penhora, avaliação e 

remoção até a quantidade suficiente ao limite do débito atualizado, nos 

termos do art. 835, inciso VII, do NCPC.

 Por ocasião do cumprimento da ordem, NOMEIO como depósitário o 

exequente, nos termos do art. 840, inciso II e §1º do NCPC.

 Na sequência, COMUNIQUE-SE o Indea/MT, OFICIANDO-SE.

 Após, INTIME-SE o executado acerca dos atos realizados.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, sem manifestação do executado, 

tornem os autos conclusos para novas deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 3787-35.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmindo Dias Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que deixei de expedir precatório, 

haja vista que o benefíciário Demindo Dias Coelho encontra-se com 

situação irregular na Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88167 Nr: 145-49.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnobri Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89030 Nr: 912-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir da Costa Casquel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85936 Nr: 3562-44.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florispina Martins Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90372 Nr: 2093-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89718 Nr: 1515-63.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Eduardo da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 513-92.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Nunes Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109333 Nr: 5897-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JUNIOR RIBEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de JOSÉ JÚNIOR RIBEIRO DE 

CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a MARIZA 

FONSECA, também qualificada, que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Jauru, Estado de Mato Grosso, determinando que se proceda 

a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do interditado (fl. 08).Em seguida, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de setembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111941 Nr: 874-07.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Costa Coutinho. - 

OAB:21.301/MT., JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, José João Vitalino Coelho - 

OAB:18.440/MT., Michelle Vicente de Oliveira - OAB:21.451/MT.

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente/requerida, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no 

importe de R$ 506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas XXX. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ $ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$129,94 (cento e vinte nove reais e noventa e quatro 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 1673-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Bevilaqua dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora quanto à desistência de audiência de 

conciliação.

INDEFIRO o pedido de inclusão da executada em cadastro de 

inadimplentes, tendo em vista que a autora não constituiu o pleno direito ao 

título executivo judicial, além disso, até o presente momento, a parte 

executada sequer foi citada.

Outrossim, DETERMINO a citação da executada por carta guarnecida com 

aviso de recebimento, nos termos do art. 246, I, do NCPC, no endereço sito 

Rua Travessa Governador Pedro Pedrossian, nº 25, Bairro: Centro Sul, 

Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 78110-050, com as advertências 

mencionada na parte final da decisão de fl. 36.

Com a juntada do referido aviso de recebimento, INTIME-SE autora, por 

meio de seus advogados e via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito ao regular prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119175 Nr: 3252-33.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Francisca de Lurdes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 81), e DOU-LHE parcial 

provimento para RETIFICAR a sentença de fls. 70/72, para conceder a 

parte autora o auxílio-doença no valor de 91% (noventa e um por cento) 

do salário de contribuição e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra 

o restante da decisão lançada nas fls. 70/72 dos autos.DECLARO, 

outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, 

“caput”, do NCPC).Nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame necessário, em 

observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97843 Nr: 1159-34.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE XAVIER ARRAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA VILELA FARIA, RENATO 

MARQUES DE OLIVEIRA, Mapfre Seguros Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 
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OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 332), e DOU-LHES provimento 

para RETIFICAR a sentença de fl. 327, para que as custas processuais 

sejam na forma do art. 90, § 3°, do NCPC.DECLARO, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC).Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIMEM-SE as 

partes.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149012 Nr: 7438-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Novais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 134, uma vez que a consulta ao Sistema Renajud 

já fora realizada à fl. 125, sem que houvesse a localização de quaisquer 

bens em nome do executado, além de que a exequente não demonstrou 

acréscimo patrimonial em relação ao executado no período compreendido 

desde a última consulta que justificasse, assim, a realização de nova 

diligência.

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145831 Nr: 6065-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DO PRADO CHAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o que foi informado pelo perito à fl. 95, concernente ao fato 

de que o autor, em que pese ter sido devidamente intimado, não 

compareceu à perícia médica, DECLARO a perda da prova pericial que a 

parte autora pretendia produzir por meio da realização do referido exame.

Nessa toada, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem alegações finais.

Saliento que o lapso temporal mencionado terá início para a parte autora, 

mediante intimação, via DJE, e, na sequência, para a parte requerida, que 

deverá ser intimada mediante remessa dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145698 Nr: 5995-79.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENICE DA SILVA LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por EDENICE DA SILVA LUNA 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)....É o 

relatório. Fundamento e decido. Não subsistem questões preliminares que 

demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passa-se ao saneamento do feito.Portanto, não havendo preliminares a 

serem analisadas, DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase 

instrutória.Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, 

considero, em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida 

como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada nos autos, quanto 

à qualidade de segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a 

produção da prova testemunhal, exclusivamente.Fixo como pontos 

controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente portadora de deficiência 

que a incapacite para o desempenho de atividade laboral; e (II) a condição 

de segurado da parte autora. DESIGNO o dia 6 de novembro de 2018, às 

15h30min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que serão colhidas as declarações das testemunhas 

oportunamente arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte 

autora, em observância ao disposto no art. 385 do NCPC. INTIMEM-SE a 

parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem como o 

requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, 

observados os comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC.EXPEÇA-SE o 

necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101125 Nr: 2588-36.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Brustolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128417 Nr: 7379-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Aparecida Silva Eguchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 
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pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116152 Nr: 2243-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilmar Gajardoni Fornarolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145154 Nr: 5750-68.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Leandro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ PERMANENTE proposta por 

CELSO LEANDRO DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS...É o relatório. Fundamento e decido. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passa-se ao saneamento do 

feito.Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.Em relação à questão 

alusiva às provas a serem produzidas, considero, em um primeiro 

momento, que a prova testemunhal se consolida como mecanismo decisivo 

tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de segurado 

da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) 

ser a parte requerente portadora de deficiência que a incapacite para o 

desempenho de atividade laboral; e (II) a condição de segurado da parte 

autora. DESIGNO o dia 6 de novembro de 2018, às 15h00min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

serão colhidas as declarações das testemunhas oportunamente 

arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte autora, em 

observância ao disposto no art. 385 do NCPC. INTIMEM-SE a parte autora, 

por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem como o requerido, por 

remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, observados os 

comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC.EXPEÇA-SE o necessário 

para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84245 Nr: 1721-14.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSM, KCFS, Matias Figueiredo dos Santos, Maria de 

Lurdes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61309 Nr: 1650-80.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFC, Solange Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lucas Cancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Fabia Tiago de Paula Fernandes - OAB:13775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 130/131, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92571 Nr: 3898-14.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronnielly Azambuja Amorim, Larissa Costa Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 565/570 foram 

apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos autos à 

parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123329 Nr: 5084-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULINO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126150 Nr: 6304-37.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETHE DE SOUZA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101841 Nr: 2866-37.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS M. DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

proposta pelo BANCO DO BRADESCO S/A contra ANTÔNIO CARLOS M. 

DE ALMEIDA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 102/106 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c/c art. 924, II, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fl. 105.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128599 Nr: 7481-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDLJ, GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que, o requerido foi devidamente 

intimado via Edital, e até a presente data não se manifestou. Assim e 

conforme determinação de ref. 89, abro vistas dos autos ao Núcleo de 

Práticas Juridicas, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149315 Nr: 7566-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164733 Nr: 2513-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Neves de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153162 Nr: 9464-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, Wanderlei de Lana, 

Adalto-Clei Faria Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764, HILMAN MOURA VARGAS - OAB:188443, Ladario Silva 

Borges Filho - OAB:8104/MT

 Deste modo, CITEM-SE os réus DANIEL GONZAGA CORRÊA e 

WANDERLEI DE LANA, devidamente qualificados, por meio de seus 

advogados e via DJE – advertindo-se, inclusive, que não será expedida 

citação pessoal dele –, para que, querendo, apresente resposta no prazo 

legal, fazendo-se consignar as advertências a que alude o art. 344 do 

NCPC.EXPEÇA-SE mandado de citação do réu ADALTO-CLEI FARIA MAIA, 

devidamente qualificado, consignando-se prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de resposta, bem como as advertências mencionadas no 

art. 344 do NCPC.Com a vinda das contestações, CERTIFIQUE-SE a 

secretaria quanto à sua tempestividade e, em seguida, RENOVE-SE a vista 

dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo prazo 

legal.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137225 Nr: 2489-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Elias de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sorato Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400

 Vistos.

VALDIRENE ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA, devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou a presente AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL em 

desfavor de SORATO ALMEIDA SANTOS, também qualificado.

Carreou à inicial os documentos de fls. 1/5.

O réu foi devidamente citado por edital (fl. 42), e apresentou contestação 

por negativa geral nos autos, conforme fl. 50.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Antes de se adentrar ao mérito da questão, é necessário que se 

esclareça que o instituto jurídico-processual do julgamento antecipado da 

lide é amparado pelo art. 355 do NCPC, aplicável aos casos de incidência 

da revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da 

causa já se encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o 

princípio da celeridade e economia processual, já que, ante a sua 

praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. A tutela às partes, desta 

forma, pode ser atingida de forma mais eficaz e direta.

A autora logrou comprovar, por meio dos documentos carreados à inicial, 

que mantinha união estável com Sorato Almeida Santos desde 16 de 

dezembro de 2011, conforme Escritura Pública de União Estável de fl. 2.

Acontece que restou demonstrado a atual inexistência de convívio entre a 

autora e o réu desde o início do ano de 2017, até mesmo por que 

atualmente não residem juntos, não sabendo autora, se quer, o atual 
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domicilio do requerido, sendo o acolhimento da pretensão inicial a medida 

adequada.

 Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

DISSOLVER a união estável havida entre Valdirene Elias de Souza Oliveira 

e Sorato Almeida Santos, devidamente qualificados nos autos.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do art. 

90 do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade pelo prazo a que alude o art. 98, § 3º, do NCPC, uma vez que 

a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (“vide” decisão de 

fl. 15).

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE mandado de averbação endereçado ao Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais do Município de Presidente Dutra, Estado do 

Maranhão, local onde foi lavrado a Escritura Pública de União Estável (fl. 2) 

que ora se dissolveu.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 177442 Nr: 7919-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Carmo Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/MT

 Visto em correição.

DESIGNO o dia 31 de outubro de 2018, às 13h40min, para realização de 

audiência para que se proceda a oitiva da testemunha Gilmar da Silva 

Lopes. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados da presente 

carta precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 178122 Nr: 8177-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Oliveira Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao reeducando RAFAEL 

DE OLIVEIRA MORAIS e fixo o regime semiaberto para o cumprimento do 

restante da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o art. 112, da Lei 

n. 7.210/84 (Lei das Execuções Penais).Diante da ausência de Colônia 

Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa do Albergado 

ou outro estabelecimento prisional adequado, ficará o recuperando em 

situação de PRISÃO DOMICILIAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118472 Nr: 3031-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao reeducando VICTOR 

RIBEIRO DE LIMA e fixo o regime semiaberto para o cumprimento do 

restante da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o art. 112, da Lei 

n. 7.210/84 (Lei das Execuções Penais).Diante da ausência de Colônia 

Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa do Albergado 

ou outro estabelecimento prisional adequado, ficará o recuperando em 

situação de PRISÃO DOMICILIAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158142 Nr: 11886-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suedisley Antonio Nobokite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 AÇÃO PENAL Nº 11886-81.2017.811.0013– CÓD. 158142.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: SUEDISLEY ANTÔNIO NOBOKITE

VÍTIMA: ÉRICA SOUZA BARROSO

 SENTENÇA

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

SUEDISLEY ANTÔNIO NOBOKITE, qualificado nos autos, imputando-lhe as 

sanções previstas, na forma do art. 69 (concurso material), pois incorreu 

nas condutas descritas no art. 129, 9°, e art. 147, ambos do Código Penal 

c/c os dispositivos insculpidos na Lei Federal nº 11.340/2006, pela prática 

dos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“(...)Extrai-se do inquérito policial que, no dia 02 de dezembro de 2017, por 

volta de 02h30min, em via pública e no interior da residência particular 

localizada na rua Das Aroeiras, casa nº O 125, bairro Jardim Morada da 

Serra, Pontes e Lacerda/MT, Suedisley Antônio Nobokite, com consciência 

e vontade, prevalecendo de relação íntima de afeto, ofendeu 

intencionalmente a integridade corporal de sua convivente Érica Souza 

Barroso, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame 

de Corpo de Delito e Mapa Topográfico a fls. 27-28/IP. Nas condições de 

tempo e local acima narrados, Nobokite, com consciência e vontade, 

prevalecendo de relação íntima de afeto, ameaçou, por meio de palavras, 

sua convivente Érica Souza Barroso de causar-lhe mal injusto e grave.

2. A denúncia foi recebida no dia 19/12/2017 (fl. 59) e o acusado 

apresentou resposta à acusação às fls. 60/61.

3. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 

07/03/2018, na qual prestou depoimento a vítima Érica De Souza Barroso, 

e as testemunhas Delza Isidoria de Souza, Paulo Suady Ferreira Vieira 

posteriormente, foi realizado o interrogatório do acusado Suedisley 

Antônio Nobokite.

4. O Ministério Público apresentou alegações sob a forma de Memoriais 

Finais às fls. 122/133, pugnando pela procedência da denúncia em sua 

totalidade, com o objetivo de condenar o réu nas sanções do art. 129, § 9º 

e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, c/c os 

dispositivos elencados na Lei n.º 11.340/2006.

5. Às fls. 140/141 a defesa do acusado apresentou as alegações finais 

requerendo a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, que seja a 

pena aplicada no seu mínimo legal com os respectivos benefícios legais, 

considerando que o réu é primário e possui bons antecedentes.

6. Ressalvo que o acusado permaneceu preso provisoriamente por este 

processo do dia 13/12/2017, sendo solto no dia 07/03/2018, resultando em 

2 meses e 23 dias.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DO CRIME DE AMEAÇA

7. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, está delimitado no 

Código Penal nos seguintes termos:

Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

 Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.

II.1.1 – DA MATERIALIADADE

8. A materialidade está demonstrada por meio do depoimento prestado 

pela vítima e as declarações colhidas nos autos, pois se trata de crime 

formal que não exige resultado naturalístico.

II.1.2 – DA AUTORIA

9. A despeito da negativa do acusado, a autoria delitiva está demonstrada 
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nos autos, pois as provas produzidas durante a instrução demonstram 

que existem elementos seguros acerca da sua autoria no delito em 

questão.

 10. Isto porque, o acusado, após desentendimento com a vítima, em razão 

de ela não ter acreditado nele, sendo o motivo de seu nervosismo e 

extremo ciúmes, segurou a vitima com muita força e proferiu ameaças 

contra ela.

11. A vitima ao ser ouvida judicialmente, afirmou que durante a discussão 

o réu sufocou-a com um travesseiro e a ameaçou após chegar em casa, 

dizendo que iria por fogo na casa com a família da vitima dentro.

12. Logo após a ameaça, a mãe da vitima que morava no mesmo local, 

conseguiu fazer com que ele fosse embora da casa.

13. A vítima ainda esclareceu que por diversas vezes tinham brigas por 

motivos de ciúmes de ambas as partes.

14. Por oportuno, registro que a jurisprudência dominante caminha no 

sentido de que a palavra da vítima, em crimes como o ora considerado, 

possui relevante validade para a comprovação do delito.

15. Nesse sentido, anote-se entendimento jurisprudencial pertinente:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS - 

VALIDADE - NEGATIVA ISOLADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS - BENEFÍCIO QUE ENCONTRA ÓBICE LEGAL - RECURSO NÃO 

PROVIDO. I - A palavra da vítima tem enorme importância probatória, 

devendo prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada pelo agente. 

II - O farto conjunto probatório, com especial destaque para a palavra da 

vítima, aliado às demais evidências são elementos de convicção 

suficientes para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de 

provas. III - O art. 44, I, do CP, veda, expressamente, a concessão do 

benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos aos condenados por delito cometido com grave ameaça ou 

violência à pessoa. (TJMG-Apelação Criminal 1.0153.11.005602-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, 

julgamento em 02/12/2014, publicação da súmula em 22/01/2015) (Grifos 

nosso).

16. Assim, observa-se que a vítima efetivamente se sentiu intimidada, 

coagida e temerosa pelas ameaça sofrida, tanto que resolveu ir no C.I.S.C 

para prestar depoimento com a vítima, pois o mesmo tinha as copias de 

chaves da casa, conforme declarações prestadas em sede inquisitorial à 

fl. 27/28.

17. Além disso, a tese exculpatória apresentada pelo acusado, qual seja, 

de que a vítima agiu de forma anormal por consequências dos ciúmes, e 

teria começado a insultá-lo e a bate-lo no caminho para casa, o acusado 

diz ter parado a moto antes do local, pois dizia ter tentado acalmar a vitima, 

sobretudo porque nenhuma prova nesse sentido foi produzida nos autos.

18. Com efeito, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais 

pátrios, uma vez arguida escusa, inverte-se o ônus da prova para que o 

réu apresente justificativa plausível, situação que não se verifica no 

presente caso, em que nenhuma prova foi produzida pela defesa para 

comprovar a escusa apresentada.

19. A propósito, é a doutrina e a jurisprudência:

(...) à Defesa incumbe provar eventual alegação de exclusão da 

antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade, 

excludentes da antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) 

ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova 

é seu. Se argúi legítima defesa, estado de necessidade etc., o ônus 

probandi é inteiramente seu... Se alegar e não provar, a decepção também 

será sua ."

 TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o 

agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a 

inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo 

pela prova testemunhal, em princípio, a acusação comprovou a ocorrência 

do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta 

presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa a viger a 

máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual 

"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". (...) Inexistindo esta 

prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado 

acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida. (TRF4, ACR 

2000.70.02.001652-0, Oitava Turma, Relator Manoel Lauro Volkmer de 

Castilho, DJ 12/09/2001).

20. Portanto, o fidedigno e uníssono depoimento da vítima, constitui 

elemento probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, 

consequentemente, impor condenação.

21. Assim, não há como acolher a tese defensiva de absolvição, diante da 

existência de elementos convincentes nos autos, depoimentos lineares e 

uniformes, que comprovam o fato descrito na denúncia.

 II. 2 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

22. O crime previsto no artigo 129, §9º, do CP, está delimitado nos 

seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9° Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos

 II.2.1 – DA MATERIALIDADE

23. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do 

Boletim de Ocorrência nº 2014.231698 (fls. 26/28); do Laudo de Exame de 

Corpo de Delito (fl. 36/39), Mapa Topográfico para Localização de Lesões 

(fls. 37/38), Pedido de Providências Protetivas (fls. 30/33), Relatório Policial 

(fl. 50/53), juntamente com os depoimentos realizados por ocasião da 

instrução processual.

II. 2.2 - DA AUTORIA

24. A prática das lesões corporais por parte do acusado em desfavor da 

vítima são incontroversas conforme se depreende da análise do Laudo de 

Exame do Corpo de Delito, dos depoimentos em sede policial, bem como 

em Juízo.

25. Na audiência de instrução e julgamento os relatos da vítima 

corroboraram seu depoimento em sede inquisitorial, onde afirmou que o 

acusado, seu ex-companheiro, a agrediu, e a sufocou. A vítima declarou 

que em relação aos fatos contidos na denúncia, são procedentes, ela 

afirmou que o acusado parando na porta de casa a agrediu com murros, 

ao entrar no local, voltaram a discutir e a mesma foi sufocada com um 

travesseiro pela vítima, que for fim foi socorrida pela mãe, sendo que a 

mesma morava na mesma casa. Logo após ao fato decidiram denunciar o 

acusado.

26. Em seu interrogatório o acusado declarou que foi que ela se exaltou e 

foi pra cima dele, momento em que ele a segurou, mas que em momento 

nenhum teria partido para cima dela e a agredido, negou ter ameaçado de 

por fogo na casa, o acusado disse que a vitima estava muito exalta, sendo 

assim o motivo de segura-la tão forte, porém o que se tem apurado no 

laudo de exame de corpo e delito mostra-se contrário as alegações do 

acusado, pois constam hematomas nas regiões que a vítima afirmou ter 

sido agredida pelo réu.

27. Após a instrução criminal e análise dos autos, chega-se à conclusão 

de que pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

28. Aliás, importante lembrar, que os crimes ocorridos no contexto familiar 

e doméstico, a palavra da vítima ganha especial relevância probatória, 

sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução 

processual, como é o caso dos autos. Confira-se jurisprudência neste 

sentido:

 “APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E FALTA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO 

PENAL – NULIDADE RELATIVA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONSTANTE DOS AUTOS – PRELIMINARES 

REJEITADAS - NO MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA 

PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes de violência 

doméstica, praticados às escondidas, no recôndito do lar e longe dos 

olhares de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevo, 

notadamente quando acompanhado da prova pericial, compondo acervo 

probatório satisfatório e suficiente para embasar o édito condenatório. 

Caracteriza o crime de ameaça quando, sendo ela séria e potencialmente 

lesiva, infunde na vítima temor de que possa ela ser concretizada. (Ap 

137627/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)”.

29. Desta feita, é firme o conjunto probatório carreado ao que se tem nos 

autos, não havendo dúvida, tanto no que se refere às circunstâncias que 

envolveram o crime, quanto sua materialidade e autoria delitiva, devendo 

ser atribuída ao denunciado a prática do delito de LESÃO CORPORAL.

30. Dessa forma, por todo o acervo probatório dos autos, não há como 

afastar a autoria delitiva praticada pelo acusado, sendo, portanto, o édito 

condenatório, medida que se impõe.
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III – DISPOSITIVO

31. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

SUEDISLEY ANTÔNIO NOBOKITE, como incurso na sanção prevista no art. 

129, § 9º e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, 

c/c os dispositivos elencados na Lei n.º 11.340/2006.

IV – DOSIMETRIA

IV.1 – DO CRIME DE AMEAÇA

32. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

33. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não 

devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores 

do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior 

ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a 

motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante 

nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

34. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista 

que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base em 01 (um) mês de detenção.

35. Na segunda fase, não verifico a existência de causas agravantes ou 

atenuantes a serem aplicadas, motivo pelo qual mantenho a pena 

intermediaria em 01 (um) mês de detenção.

36. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 37. Consigno que os fatos narrados nos autos demonstram que a mera 

aplicação da pena de multa não é recomendável no caso, sendo 

necessária a aplicação da pena privativa de liberdade, sobretudo porque o 

crime de ameaça foi praticado acompanhado de crime de lesão corporal.

38. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 01 (um) mês de detenç, 

as quais torno definitivas nesse patamar.

IV.1 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

39. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

40. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não 

devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores 

do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior 

ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a 

motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante 

nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.
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41. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista 

que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base em 03 (três) meses de detenção.

42. Na segunda fase, não verifico a existência de causas agravantes ou 

atenuantes a serem aplicadas, motivo pelo qual mantenho a pena 

intermediaria em 03 (três) meses de detenção.

43. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 44. Não há previsão de pena de multa.

45. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) meses de 

detenç, as quais torno definitivas nesse patamar.

V - DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES

46. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na 

somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL 

DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, ASSIM COMO 20 (VINTE) 

DIAS-MULTA, as quais torno definitivas para o réu GUSTAVO SOARES 

DA SILVA.

47. Substituição e suspensão da pena: incabíveis, pois o crime foi 

praticado mediante violência contra a pessoa, praticada em âmbito 

doméstico (art. 41 da Lei nº 11.343/2006).

48. Detração penal: tendo em vista que a detração não irá influir no 

regimento da pena, deixo de proceder ao disposto no art. 387, § 2º do 

CPP.

49. Regime de pena: em observância ao que dispõe o art. 33, § 2º, alínea 

“c” e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o 

cumprimento da reprimenda.

50. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, 

do CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

51. Indenização às vítimas: Considerando que nos autos não existem 

elementos suficientes para aferição dos prejuízos sofridos pela vítima, 

deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela 

infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

52. Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais em 

razão do patrocínio por advogado constituído.

 53. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor art. 

1.421 e ser parágrafo único da CNGCGJ/MT.

54. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino que:

a) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

d) expeça-se guia de execução penal, ressalvada a hipótese de 

expedição da guia de execução após eventual confirmação da sentença 

condenatória em segunda instância, o que somente poderá ocorrer 

mediante decisão judicial específica; e

e) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

55. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 95295 Nr: 19-62.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isael Juvêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 (...)Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, consubstanciada na denúncia, para:- com fundamento no artigo 

61, do Código de Processo Penal, combinado com os artigos 107, inciso 

IV, 109, inciso VI, ambos do Código Penal, pronunciar a PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITVA ESTATAL e, por corolário, DECLARAR EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de ISAEL JUVÊNCIO DA SILVA, em relação à conduta 

tipificada no artigo 147 do Código Penal; - CONDENAR o denunciado ISAEL 

JUVÊNCIO DA SILVA como incurso nas penas dos delitos capitulados nos 

artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 329, “caput”, ambos do Código 

Penal, em concurso material, na forma do art. 69, do mesmo Codex. (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124275 Nr: 5514-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Soares Jovani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELINGTON SOARES JOVANI, Rg: 

21102473, Filiação: Cleide dos Santos Soares e Nelito Jovani, data de 

nascimento: 01/08/1989, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

solteiro(a), Telefone 65-99352944. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça subscritora, no exercício de suas 

funções que lhe são conferidas pelo artigo 129, I, da CRFB/1988, artigo 24 

e seguintes do Decreto Lei Federal n° 3.689/1941 (CPP) e artigo 25, inc. III, 

da Lei Federal nº 8.625/93 (LOMP), vem, com base nos Autos de Inquérito 

Policial, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de: WELINGTON 

SOARES JOVANI, brasileiro, solteiro, braçal, RG n° 2110247-3 SESP/MT, 

CPF/MF n° 031.924.551-77, nascido em 01 de agosto de 1989, natural de 

Pontes e Lacerda/MT, filho de Nelito Jovani e Cleide dos Santos Soares, 

residente e domiciliado na Avenida São Paulo, n° 90, Centro, Pontes e 

Lacerda/MT; Telefone: (65) 9.9935-2944, vez que, na forma do artigo 69, 

do Código Penal, incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) delitivas(s): (i) 

artigo(s) 306 da Lei Federal n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e 

(ii) artigo 309 da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Despacho: Vistos, etc.Oficie-se à Superintendência de Administração 

Judiciária para que informe se o réu está preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado.Em caso negativo, cite-se por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de setembro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 129818 Nr: 8097-11.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Alacrino Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443

 Vistos em correição.

ABRA-SE vista ao advogado constituído pelo acusado (ref. 41), para 

apresentar Resposta à Acusação no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143821 Nr: 5163-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMM, BMdSG, CEMC, ER, EOC, HLM, SCMR, 

MAR, WAR, SdSA, RDAC, RdSF, RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Mário Guedes Junior - OAB:190-A/RO, Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Visto em correição.

Considerando o petitório acostado à ref. 261, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste.
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No mais, considerando o teor da certidão de ref. 270, DETERMINO a 

intimação pessoal do denunciado HEMERSON LOPES MACHADO para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o sr. meirinho atestar 

tais conjunturas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 42438 Nr: 4792-34.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES, Elmisson Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - OAB:12213, 

Saulo Augusto Cadeiras da Rocha Bandeiras Bastos - 

OAB:50525/MT, Silvio Queiroz Teles - OAB:10440

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o acusado ELMISSON SOUZA FREITAS da 

decisão de fls. 1.773 nos endereços de fls. 1.783. Para tanto, expeça-se 

mandado e carta precatória.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, por se tratar de processo da Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47439 Nr: 4104-38.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Elias Martins Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos à defesa com a finalidade de emitir parecer acerca do cálculo 

de pena de fl. 300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 130801 Nr: 8493-85.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cassiano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 Visto em correição.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de março de 2019, às 13h30min 

(horário de MT).

 II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Cite-se e intime-se o réu, e Defesa.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 134350 Nr: 1093-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Eleutério dos Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Visto em correição.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de março de 2019, às 13h30min 

(horário de MT).

 II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Cite-se e intime-se o réu, e Defesa.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144251 Nr: 5369-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Vistos em correição.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de abril de 2019, às 13h30min 

(horário de MT).

 II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Intime-se o réu, e seu patrono, via DJE.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 125157 Nr: 5863-56.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmar Rocha Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Visto em correição.

I. Compulsando os autos, verifica-se que o denunciado, citado, não foi 

localizado para intimação da audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, motivo pelo qual DECRETO sua revelia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de junho de 

2019, às 15h30min (horário de MT).

 II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

 III. Intime-se a defesa.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124526 Nr: 5590-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmar Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JÚNIO GARCIA - 

OAB:8169

 Vistos em correição.

Não havendo impugnação das partes, pois a Defesa do reeducando, 

mesmo devidamente intimado (fls. 663) não se manifestou acerca do 

cálculo de pena acostado aos autos, homologo o cálculo de pena de fls. 

657, para os devidos fins de direito.

O recuperando alcançará os requisitos objetivos:

a) para progressão de regime em 23/12/2023;

b) para livramento condicional em 28/01/2033;

c) para extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 17/02/2042.

AGENDAMENTOS NO APOLO

A Secretaria deverá providenciar o agendamento no Apolo da data do 

término do cumprimento da pena e das datas de implementação dos lapsos 

temporais para postulação dos benefícios previstos em lei.

INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO

Encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do estabelecimento 
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prisional, uma para ser entregue ao recuperando, servindo como atestado 

de pena a cumprir, e outra para ser arquivada em seu prontuário.

Intime-se a Defesa e o Ministério Público.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010509-70.2016.8.11.0013. REQUERENTE: EDI CARLOS LIMEIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A Intimação da 

parte promovente para requerer o que de direito. PONTES E LACERDA, 26 

de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000703-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ARTEMES FERREIRA NANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença em 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

TEREZINHA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar no processo 

quanto a certidão de Decurso de prazo da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIRAILDES VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-40.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA FABENI DE JESUS (REQUERENTE)

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA (ADVOGADO(A))

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-17.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DE JESUS CUNHA QUEIROZ (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010422-17.2016.8.11.0013. REQUERENTE: FABIOLA DE JESUS CUNHA 

QUEIROZ REQUERIDO: OI S.A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO A 

parte autora fora instada a se manifestar e quedou-se inerte, estando o 

feito paralisado a mais de 30 (trinta) dias. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º 

do art.51, que a extinção do processo nos casos previstos em lei, 

independe de prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Assim, consonante a certidão de que a parte fora 

devidamente intimada para manifestar, medida que se impõe é a extinção 

do feito. Isto posto, JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no 

art.51, §1º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 27 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-91.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

DIVINO MIQUILINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010215-91.2011.8.11.0013. REQUERENTE: DIVINO MIQUILINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 
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intimação pessoal das partes. Assim, consonante a certidão de que a 

parte fora devidamente intimada para manifestar, e nada requereu, medida 

que se impõe é a extinção do feito. Isto posto, JULGO-O EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no art.51, §1º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 27 de setembro de 2018. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010928-61.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

ANGELICA OLIONI DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADAO JANUARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010928-61.2014.8.11.0013. REQUERENTE: ADAO JANUARIO DOS 

SANTOS, AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI - EPP, ANGELICA OLIONI 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Intime-se o autor por meio de seu advogado constituído nos 

autos (DJE), para que informe os dados bancários. Após, Expeça-se 

alvará. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação 

das partes. Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, a presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 27 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE NUNES FERREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000441-49.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MICHELLE NUNES FERREIRA 

BATISTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA VISTOS, ETC... 

Face o cumprimento da obrigação conforme informações acostada aos 

autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. 

PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 27 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEOSMAR MELO ZANRE (REQUERENTE)

FELIPE CARLOS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000816-16.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LEOSMAR MELO ZANRE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – INAPLICABILIDADE INVERSÃO ONUS DA PROVA / INEPCIA 

DA INICIAL / AUSENCIA DOCUMENTO SERASA / COMPROVANTE DE 

RESIDENCIA Inicialmente o reclamado arguiu a preliminar de inaplicabilidade 

de inversão do ônus da prova, porém, tratando de relação consumerista 

diante a vulnerabilidade do consumidor presumida, a inversão ao ônus da 

prova em favor do requerente deve ser deferida. Rejeito. Alegou ainda 

inépcia da inicial, por aduzir que a parte não juntou aos autos 

comprovação necessária para provar seu domicilio, visto o comprovante 

anexado estar em nome de terceiro. Porém, conforme esclarecimentos em 

impugnação, o autor mencionou que a fatura de energia está em nome da 

mãe do autor, com quem reside. Quanto a alegação de que o documento 

que prova a negativação não ter sido emitido pelos órgãos responsáveis, 

tenho que também não merece prosperar, visto que o documento anexado 

é idôneo. Rejeitadas as preliminares. FUNDAMENTO E DECIDO Após 

análise das preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor 

são procedentes. Considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação 

ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação de Indenização por Danos 

Morais requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a indenizar 

em virtude de negativação indevida, visto desconhecer tal cobrança que 

ensejou a restrição em seu nome, pois não nega vinculo com a reclamada 

e ainda prova não estar em mora em relação aos pagamentos das faturas, 

pugna pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC. A empresa 

reclamada nega as disposições, informa que houve a contratação dos 

serviços e que o debito é regular e a negativação é devida; anexou 

algumas faturas, porem não logrou êxito em provar que não tenha 

recebido a valor da fatura que ensejou a restrição. Pois bem. Em que pese 

as alegações da reclamada verifico que embora faça menção na peça 

contestatória a contratação lícita, não se discute nos autos, visto que o 

autor não nega vinculo com a empresa, apenas questiona negativação 

visto estar com todas suas faturas pagas, inexistindo divida pendente. 

Assim, a ré não juntou ao processo prova do não pagamento, não 

passando de mera conjectura defensiva. No entanto, há prova nos autos 
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de que o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus 

pagadores, cuja inclusão deu-se em 01/09/2017, e que alega ter total 

desconhecimento da suposta dívida. Deste modo, declaro a inexigibilidade 

do debito, com a devida baixa da restrição, visto a reclamada não ter 

logrado êxito em provar a licitude da manutenção da cobrança. Em se 

tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do 

nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem não é 

devedor, basta provar esse fato, não é necessário comprovar a 

existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. Portanto, 

restou-se comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, pois a 

humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, 

gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da 

negativação indevida. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada com a 

cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação. Determino liminarmente a baixa da restrição sob pena 

de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Declaro ainda, a inexistência do débito da parte 

autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita para a parte autora. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 27 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-55.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO TONHA ALVES (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

ALBADILO SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000072-55.2017.8.11.0013. REQUERENTE: VIVALDO TONHA ALVES 

REQUERIDO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo a analise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é o ressarcimento de valores 

pagos em dobro c/c indenização por danos morais. Menciona que adquiriu 

um veiculo FRONTIER e que ficou acordado que lhe seria entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias. Assim, apresenta nota fiscal emitida em 

28/06/2016, com recibo de entrega do veiculo em 09/08/2016, ou seja, que 

somente recebeu seu veiculo 72 (setenta e dois) dias após a emissão da 

nota fiscal, e assim, não se beneficiou da isenção tributaria nos termos do 

DECRETO N° 1.325, DE 24 DE AGOSTO DE 2012. Menciona ainda na inicial 

que a requerida então lhe emitiu uma segunda nota fiscal com data de 

12/08/2016, que lhe fez passar vergonha quando tentou registar o veiculo. 

Assim requereu inversão do ônus da prova, devolução do valor pago 

referente ao imposto que teria isenção se o veiculo fosse registrado no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da emissão da NF, bem como 

condenação em danos morais. Depreende-se dos autos que parte autora 

anexou aos autos comprovantes de pagamento dos impostos, mas não 

anexa nada que comprove o compromisso que a empresa teria assumido 

em lhe entregar o veículo no prazo de 20 (vinte) dias. Em defesa a 

requerida declara que “O prazo de entrega do produto apenas começa a 

contar a partir do momento em que ocorre a confirmação do integral 

pagamento do veículo, fato que deve ser informado pela concessionária 

ao cliente, quando da negociação de compra e venda. Ou seja, entre uma 

proposta de compra, o efetivo faturamento de um veículo e sua entrega 

podem se passar vários meses, razão pela qual a Fabricante apenas 
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emite a Nota Fiscal quando há confirmação do interesse do cliente em 

manter o negócio, o que é feito através da concessionária, e libera os 

boletos para pagamento. Isto ocorre justamente para que os clientes não 

aleguem demora na entrega do produto. Desta feita, após todo esse 

procedimento, a NISSAN DO BRASIL envia o veículo para entrega ao 

cliente, no prazo de 60 a 90 dias, juntamente com as demais vias da nota 

fiscal”. Assevera então que a empresa cumpriu com o prazo de entrega 

do veiculo conforma NF emitida em 28/06/2016, onde consta a data do 

recebimento do veiculo. Que a segunda nota fiscal somente fora emitida a 

pedido do próprio cliente: “A segunda nota foi emitida, com os mesmos 

dados, a pedido do autor, mas sem validade, tanto que o carimbo de 

entrega do veículo foi registrado apenas na nota datada de 28/06/2016.” 

Assim, pugna pela improcedência da demanda, descabimento dos danos 

morais e materiais, ante a ausente de ilícito da empresa, que cumpriu com 

o prazo de entrega do veiculo. Desta forma, analisando as provas 

produzidas no processo, não visualizo situação que afigure-se dever de 

indenizar ou reparar danos materiais ou imateriais, pois inexiste nos autos 

prova de que a empresa requerida tenha se comprometido em entregar o 

bem dentro do prazo de 20 (vinte) dias, conforme alega o autor. Assim, o 

pedido de devolução dos valores não merece prosperar, tampouco a 

indenização por danos morais, visto inexistir ato ilícito por parte da 

reclamante. Os fatos afastam a pretensão de indenização por dano moral, 

visto que a instituição ora requerida, agiu em consonância com a 

legislação, não cometendo qualquer ilícito. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS 

EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

VIVALDO TONHA ALVES em desfavor de NISSAN DO BRASIL 

AUTOMOVEIS LTDA e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

ViVistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 27 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MATHEUS SALOME DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000718-31.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MATHEUS SALOME DE 

SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausente questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são procedentes em parte. 

Trata-se de Reclamação Cível que MATHEUS SALOME DE SOUZA move 

em desfavor da AZUL LINHAS AEREAS, alegando em síntese, que 

comprou uma passagem aérea para Macapá/AP, afim de prestar de 

concurso publico e teve a infelicidade de suportar um atraso de mais de 

04 (quatro) horas, na conexão em Belém/PA, causando, imediatamente, 

aflição e desconforto na parte autora, haja vista, que sua viagem foi 

estritamente para participar de um concurso publico, para o qual não teve 

tempo para descasar, ir ao hotel, tomar café da manhã, etc. destacou 

ainda que não lhe fora fornecido qualquer serviço de hospedagem, 

conforme previsão legal para o atraso de voo em mais de 04 (quatro) 

horas tratando-se de pernoite, e ainda que lhe foi fornecido um voucher 

com valor irrisório de R$ 20,00 (vinte reais) – ID 13298703. Requer ao 

final, a procedência do pedido com condenação da Reclamada nos danos 

morais, inversão do ônus da prova. A Reclamada apresentou 

contestação, alegou em síntese falha mecânica, que teria ocorrido 

“problemas técnicos na aeronave”, surgindo um “imprevisto de 

manutenção”. Assim, apresentou tese defensiva com fito de afastar a 

responsabilidade do fornecedor sustentando caso fortuito ou força maior, 

que afastam o dever de indenizar. Aduziu que inexiste danos passiveis de 

indenização, sendo apenas era alegação da parte autora que não provou 

efetivamente o dano sofrido. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

Entendo que o Poder Judiciário, junto com os demais poderes, são o 

sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, 

somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus 

efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais são 

previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja 

desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e 

preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam realizados. Numa 

ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar 

se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se 

houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido 

pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). A partir do 

artigo 734 do novel Código Civil Brasileiro, definiu-se como objetiva a 

responsabilidade do transportador, reconhecendo-se o dever de reparar 

danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Essa 

determinação legislativa, no caso, veio a confirmar a responsabilidade 

definida no Código de Defesa do Consumidor. In casu, restou 

incontroverso o atraso no vôo contratado pela Reclamante, questão essa 

que a própria defesa confessou o atraso de mais de 04 (quatro) horas, 

alegando apenas que tal situação ocorreu por problemas na aeronave e 

nada comprovou. O cancelamento e consequente atraso de voo configura 
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falha na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de relação de 

consumo stricto sensu, restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

decorrente desse defeito, pois, é responsabilidade da Empresa Requerida 

zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos pertences, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como soe ocorrer no presente caso. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Eis o entendimento 

jurisprudencial dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no 

âmbito da Corte no sentido de que se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos firmados entre as instituições financeiras e 

seus clientes. 2. A inversão do ônus da prova está no contexto da 

facilitação da defesa, sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, 

de circunstâncias concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não 

conhecido. (STJ – RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – DJU 02.08.2004 – p. 00376). (negritei). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus 

da prova embasada no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso 

VIII). Possibilidade. Hipossuficiência técnica do consumidor. 

Caracterização. Faculdade da produção de prova pelo banco agravante. 

Ciência das conseqüências da sua não realização. Recurso desprovido. 

(TAPR – AG 0258398-6 – (207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz 

Macedo Pacheco – DJPR 06.08.2004). (negritei). De efeito, à hipótese em 

testilha aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a 

Requerida como fornecedora de serviços e as Requerentes como 

consumidoras finais, razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do 

CDC, eventuais danos causados a estas devem ser respondidos de forma 

objetiva, pela Requerida, independentemente do grau de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Com efeito, induvidoso, 

objetivamente, que o contrato de transporte não foi integralmente cumprido 

de forma correta, ante o atraso do voo da Reclamante em mais de 04 

(quatro) horas, caracterizando a falha na prestação do serviço, ficando 

claro o dever de indenizar a autora. Considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

danos morais em razão do atraso do voo contratado, e ainda, pela falta de 

suporte ao consumidor, vez que não houve a acomodação necessária, 

conforme previsão legal, e ainda, não lhe fora oferecido uma voucher para 

que pudesse ao menos ter uma boa refeição considerando os altos 

preços em aeroportos. Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO. 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA COM A 

MESMA FINALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O 

cancelamento de voo, com atraso muito superior a 04 (quatro) horas, que 

acarretou a pernoite da Recorrente, é apto a gerar dano moral in re ipsa. 

2. A indenização majorada de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) cumpre a função punitivo-pedagógica do ilícito 

civil praticado pela companhia aérea. 3. Certo de que os honorários 

advocatícios não devem ser fixados em valor irrisório, sob pena de 

desprestígio à carreira, deve ser alterado o percentual de 10% para 20% 

sobre o valor da condenação. 4. Agravo Legal Parcialmente Provido. 

Decisão Unânime. (TJ-PE - AGR: 3490422 PE, Relator: Stênio José de 

Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 16/09/2014, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 23/09/2014) - grifei e negritei. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE 

NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por 

danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de vôo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido. "(REsp 1.280.372/SP, de que fui 

Relator, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 9/10/2014) – 

grifei/negritei. Cito ainda, entendimento do STJ - REsp: 1633140 RO 

2016/0276116-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Publicação: DJ 10/11/2016, que é favorável a indenização imaterial 

diante de atraso de voo superior a 04 (quatro) horas. Por oportuno, há 

resolução do Procon, que protege e comprova o direito invocado pelo 

recorrente, como se vê do trecho a seguir transcrito: ATRASO SUPERIOR 

A QUATRO HORAS - Existem três modalidades de atrasos superiores a 

quatro horas, e para cada uma delas o Código Brasileiro de Aeronáutica 

estabelece quais são as obrigações da Companhia: Atraso de partida - 

Ocorre quando o passageiro não conseguiu ainda embarcar na aeronave; 

de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 230, 'Em 

caso de atraso da partida por mais de quatro horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem'. Nos termos do 

parágrafo único do art. 231 da mesma lei: 'Todas as despesas 

decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil'. Atraso de 

escala - Ocorre quando o avião faz uma escala em determinado aeroporto 

e ocorre atraso. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 231 e 

parágrafo único, determina que: 'Quando o transporte sofrer interrupção 

ou atraso em aeroporto de escala por período superior a quatro horas, 

qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do 

bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo 
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único: Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da 

viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e 

hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo 

da responsabilidade civil.' Atraso de conexão: Ocorre quando o primeiro 

vôo atrasa e o consumidor perde o vôo seguinte, da conexão. Trata-se de 

interrupção de viagem. Neste caso a empresa deverá endossar o bilhete 

para outro vôo, ou tomar as providências de que fala o art. 231 

(mencionado acima) "(http://www.procon.sp.gov.br/not ic ia.asp?

id=331FundaçãoProcon-SPSecretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania). Assim, demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, 

deve esta ser condenada a indenizar a Reclamante pelos danos sofridos. 

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência e 

severidade. PELO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, 

AZUL LINHAS AÉREAS, a pagar à parte Reclamante, MATHEUS SALOME 

DE SOUZA, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, o 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Defiro ainda, a inversão do ônus da 

prova, bem como, os benefícios da justiça gratuita à parte autora para 

eventual ingresso recursal. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, 

CPC e Enunciado 97 Fonaje. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 27 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000323-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CORREA DE CARVALHO SELLA (REQUERENTE)

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000323-39.2018.8.11.0013. REQUERENTE: DEBORA CORREA DE 

CARVALHO SELLA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA Sustenta a reclamada a tese de ilegitimidade ativa, visto as 

compras das passagens terem sido efetuadas com cartão de credito de 

terceiro, aduzindo ser este a parte legitima na propositura ação. Pois bem, 

conforme prova nos autos a parte autora necessitou adquirir novos 

bilhetes para poder embarcar, e ainda, que somente tomou conhecimento 

do cancelamento unilateral quando a própria autora entrou em contato 

telefônico com a reclamada. Ademais, a parte autora requer a devolução 

em dobro dos valores que ela pagou junto ao guichê da empresa, e não 

dos valores descontados no cartão de credito de terceiro. Rejeito. 

FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões preliminares, passo à 

análise do mérito. Os pedidos do autor são procedentes em parte. 

Trata-se de Reclamação Cível que DEBORA CORREA DE CARVALHO 

SELLA move em desfavor da AZUL LINHAS AEREAS, alegando em 

síntese, que em novembro de 2017 para “aquisição das passagens 

aéreas, a Autora se valeu da ajuda de um amigo (Sr. Valdir de Aquino), 

que comprou os dois bilhetes de passagens aéreas em seu cartão de 

crédito, parcelando em 6 (seis) pagamentos no valor de R$ 337,90 

(trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos) cada, perfazendo um 

total de R$ 2.142,94 (dois mil cento e noventa e dois reais e noventa e 

quatro centavos). Ao chegarem, na cidade de Várzea Grande, apenas um 

dia antes do dia previsto para o embarque, a Autora se dirigiu ao guichê 

da Companhia Aérea para realizar o chekin, ocasião em que a Autora foi 

informada pela atendente Ré, que a própria Companhia Aérea (Ré), havia 

cancelado o pagamento das passagens junto à operadora de Cartão de 

Crédito, sendo que para ser possível o seu embarque se valendo das 

referidas passagens, a autora deveria efetuar um novo pagamento das 

passagens, sob pena de ter a sua viagem cancelada”. Desta forma, a 

autora teve que pagar novamente pelas passagens. Requereu por tanto, 

indenização por danos materiais e morais. A Reclamada apresentou 

contestação, alegando ilegitimidade passiva, porem, confessando que 

procedeu o cancelamento, e alega que em 12/12/2017 “ligou para 

regularizar”, conforme áudios juntados. Aduz ainda que efetuou o 

reembolso. Porem, conforme prova anexada pela ré, junto ao ID 14706579, 

verifica-se que fora a própria autora que entrou em contato com a ré por 

telefone, quando tomou ciência de que teria que efetuar o pagamento 

novamente junto ao guichê da reclamada para conseguir embarcar. 

Demonstrando o descaso com o consumidor, pois que poderia ter evitado 

tal impasse se agisse com prudência entrando em contato com 

antecedência, nos termos que a lei determina. A alegação de que a 

empresa atuou com cautela, visto averiguar que os dados do titular do 

cartão não conferiam com os dados das passageiras, e ainda, que não 

havia qualquer ligação entre tais pessoas, não pode eximi-la de seu dever 

de reparar visto não ter comunicado previamente. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. Entendo que o Poder Judiciário, junto com os demais 

poderes, são o sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, 

assim sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e 

gera seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas 

legais são previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. 

Que não seja desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser 

intimidativa e preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam 

realizados. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, 

há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento 

danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente 

e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever 

de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 612 de 871



esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). A partir do 

artigo 734 do novel Código Civil Brasileiro, definiu-se como objetiva a 

responsabilidade do transportador, reconhecendo-se o dever de reparar 

danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Essa 

determinação legislativa, no caso, veio a confirmar a responsabilidade 

definida no Código de Defesa do Consumidor. In casu, restou 

incontroverso que houve uma atitude arbitraria da ré, vez que cancelou os 

pagamentos da passagens de forma unilateral, sem entrar com contato 

com o titular do cartão, tampouco com as passageiras a fim de evitar os 

transtornos que causou. O procedimento adotado pela empresa configura 

falha na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de relação de 

consumo stricto sensu, restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

decorrente desse defeito, pois, é responsabilidade da Empresa Requerida 

zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos pertences, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como soe ocorrer no presente caso. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Eis o entendimento 

jurisprudencial dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no 

âmbito da Corte no sentido de que se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos firmados entre as instituições financeiras e 

seus clientes. 2. A inversão do ônus da prova está no contexto da 

facilitação da defesa, sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, 

de circunstâncias concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não 

conhecido. (STJ – RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – DJU 02.08.2004 – p. 00376). (negritei). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus 

da prova embasada no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso 

VIII). Possibilidade. Hipossuficiência técnica do consumidor. 

Caracterização. Faculdade da produção de prova pelo banco agravante. 

Ciência das conseqüências da sua não realização. Recurso desprovido. 

(TAPR – AG 0258398-6 – (207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz 

Macedo Pacheco – DJPR 06.08.2004). (negritei). De efeito, à hipótese em 

testilha aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a 

Requerida como fornecedora de serviços e as Requerentes como 

consumidoras finais, razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do 

CDC, eventuais danos causados a estas devem ser respondidos de forma 

objetiva, pela Requerida, independentemente do grau de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Considerando que o dano 

moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a 

doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa 

perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da 

prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado 

danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, 

que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da falha da requerida que não 

comunicou previamente o cancelamento do pagamento por meio do cartão 

de credito informado. Ademais, verifica-se que a parte autora e sua mãe 

(segunda passageira), residem nesta comarca de Pontes e Lacerda, e já 

haviam se deslocado para Várzea Grande desde o dia 11/12/2017, para a 

viagem marcada para 12/12/2017. E somente em Várzea Grande tiveram 

conhecimento de que se não procedessem o pagamento integral do valor 

das passagens, não poderia embarcar. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE 

PASSAGENS AÉREAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA 1ª APELADA. 

CANCELAMENTO DESCOBERTO PELOS PASSAGEIROS NO MOMENTO DO 

CHECK IN. PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO. AUTORES QUE FICARAM 

IMPOSSIBILITADOS DE RETORNAR PARA CASA. NECESSIDADE DE 

AQUISIÇÃO DE BILHETES NO GUICHÊ DO AEROPORTO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES. PLEITO QUE 

MERECE PROSPERAR. COMPROVADO NOS AUTOS O DEVIDO 

PAGAMENTO DAS PASSAGENS, BEM COMO, CONSTA NA FATURA DE 

COBRANÇA O NÚMERO DO CARTÃO E A RESPECTIVA BANDEIRA. EMAIL 

ENVIADO À GENITORA DO PRIMEIRO RECORRENTE, NO MESMO DIA DO 

EMBARQUE, QUE NÃO SERVIU COMO PRÉVIO AVISO DO 

CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. CANCELAMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 

VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO 

MIL REAIS), PARA CADA AUTOR, EIS QUE ADEQUADA ÀS 

PECULIARIDADES DO CASO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO MÉTODO 

BIFÁSICO PARA JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

00456152520168190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 7 

VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

18/04/2018, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/04/2018) - grifei e negritei. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

Apelação da empresa aérea que deduz tese estranha à demanda. Não 

conhecimento em parte. Autoras que adquirem passagens áreas por meio 

de cartão de crédito de terceiro. Agência de viagens que, sob o 

argumento de que a aquisição poderia ser irregular, cancela a reserva de 

viagem sem a devida comunicação das apeladas, culminando com o não 

embarque das apeladas. Apeladas que, em razão do não embarque, 

perdem velório de parente ocorrido em outra unidade da Federação. 

Embarque que somente ocorre 10 (dez) horas após a o horário normal de 

viagem. Responsabilidade solidária das empresas apelantes. Valor da 

condenação mantido. Sentença mantida. Recurso da empresa co-apelante 

não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso da 

empresa corré não provido. (TJ-SP - APL: 10043220320168260223 SP 

1004322-03.2016.8.26.0223, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 10/08/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/08/2017) – grifei/negritei. Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar 

a Reclamante pelos danos sofridos. Quanto ao valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. É de se 
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salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência e severidade. 

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, tenho que tal 

não merece prosperar uma vez que a requerida provou que procedeu o 

cancelamento conforme ID 14706566, ficando o reembolso na 

responsabilidade da administradora e banco. Assim, incabível indenização 

por danos materiais, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que os 

valores a serem creditados no cartão, e conforme documentos anexos 

foram descontados até a quarta parcela, serão devolvidos. E ainda, que o 

pagamento efetuado pela autora teve a contraprestação as passagens 

aéreas que lhes garantiram o embarque. PELO EXPOSTO, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e 

CONDENO a Reclamada, AZUL LINHAS AÉREAS, a pagar à parte 

Reclamante, DEBORA CORREA DE CARVALHO SELLA, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação. E, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Defiro ainda, a inversão do ônus da prova, bem como, os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora para eventual ingresso 

recursal. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC e Enunciado 97 Fonaje. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 27 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-96.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES SOARES (REQUERENTE)

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010559-96.2016.8.11.0013. REQUERENTE: JOAO GOMES SOARES 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo a analise do mérito. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais. Menciona que estava inadimplente junto a 

empresa reclamada, e que sofreu ameaças e coação, sendo forçado a 

devolver a televisão que havia adquirido, os boletos pagos, e a assinar um 

termo de acordo de devolução. Mas que ainda assim, teve seu nome 

inscrito junto aos órgãos de proteção ao credito. Requereu a inversão do 

ônus da prova, os benefícios da justiça gratuita, e a procedência da 

demanda. Em defesa a requerida declara que “No dia 27/05/2015, quando 

o consumidor já estava com 07 (SETE) PARCELAS ATRASADAS do 

referido produto, a empresa enviou um de seus funcionários para que 

solicitasse ao Requerente que efetuasse os pagamentos. No entanto, este 

se manteve inerte, afirmando não poder pagar a dívida. Buscando resolver 

o impasse e não levar à inserção do nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, a Requerida ofereceu um ACORDO que prontamente 

foi aceito pelo consumidor, consistindo em devolver o produto que já havia 

sido usado por MAIS DE UM ANO, em troca do cancelamento das 8 

prestações no valor de R$ 148,66 cada, das quais 7 já se encontravam 

vencidas cumulando juros de mora. Em nenhum momento a Requerida agiu 

de forma arbitrária, tampouco levou à coação ou humilhação do cliente, 

como este alega. Pelo contrário, somente buscou a Televisão após o 

consumidor ter aceito realizar o acordo e permitido tal atitude 

expressamente por meio do Termo de Acordo/Dação em Pagamento, 

DEVIDAMENTE ASSINADO, ONDE ESTÁ MANIFESTADA A VONTADE DO 

CLIENTE, SEM QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO, OU SEJA, SEM 

DOLO, COAÇÃO, SIMULAÇÃO ou ESTADO DE PERIGO”. Assim, pugna 

pela improcedência da demanda, descabimento dos danos morais e 

materiais, ante a ausente de ilícito da empresa. Em audiência de instrução 

o autor afirmou suas alegações iniciais. Na oportunidade ainda foram 

ouvidos o preposto da empresa, e RAFAEL ANTONIO SUDRE, este 

arrolado pelo autor, um dos responsáveis pelas cobranças da empresa 

requerida. A testemunha RAFAEL enfatizou que não houve qualquer 

coação ou ameaça, que por vezes já haviam tentado receber os valores 

que o autor devia para a empresa, que então lhe fora proposto proceder a 

devolução do bem usado (televisor), e assim seria dado baixa nas demais 

parcelas deste produto, bem como baixa na restrição do referido produto. 

Que o autor aceitou, e assim assinou o termo de dação em pagamento, 

mas que não houve qualquer constrangimento ou ameaça. Desta forma, 

analisando as provas produzidas no processo, não visualizo situação que 

afigure-se dever de indenizar ou reparar danos materiais ou imateriais, 

pois inexiste nos autos prova de que a empresa requerida tenha cometido 

atos abusivos. Ademais, no que tange a susposta negativação indevida, o 

extrato anexo aos autos não apresenta negativação referente ao produto 

devolvido como dação em pagamento. Mas a restrição refere-se a parcela 

de outro produto adquirido pelo autor, um ventilador. Os fatos afastam a 

pretensão de indenização por dano moral, visto que a instituição ora 

requerida, agiu em consonância com a legislação, não cometendo 

qualquer ilícito. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE POR DANOS MORAIS 

proposta por JOAO GOMES SOARES em desfavor de EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 27 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-26.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))
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ESTELITA CANOVAS SIMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI (ADVOGADO(A))

CENTRAL LEILOES LTDA (REQUERIDO)

EVELYN TENILLE TAVONI NOGUEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000934-26.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ESTELITA CANOVAS SIMON 

REQUERIDO: CENTRAL LEILOES LTDA TERMO DE AUDIÊNCIA 25 de 

Setembro de 2018 DADOS DO PROCESSO Código: 

1000934-26.2017.811.0013 Requerente: ESTELITA CANOVAS SIMON 

Requerido: CENTRAL LEILÕES LTDA PRESENTES Juíza Leiga: Wanessa 

Morais Santos Advogado do requerente: Hilman Moura Vargas – OAB/MT 

19.516-A Requerido/preposto: Paulo Cezar Chaves Advogado do 

requerido: Paulo Rogerio de Souza e Silva – OAB/MT 20.263/O 

OCORRÊNCIAS I – Efetuado o pregão constatou-se a ausência da parte 

promovente. Diante da ausência da parte não realizou-se a instrução. 

Insta salientar que a audiência designada para às 13:30 e que fora 

aguardada a chegada da autora até às 13:50, sem que a autora chega-se 

a tempo, ao que fora encerado. II – Dada a palavra ao advogado da 

promovida: Diante a ausência da parte, requer a extinção do processo. D 

E L I B E R A Ç Õ E S Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Wanessa Morais Santos, Juíza Leiga, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga PARTES 

PRESENTES Hilman Moura Vargas Advogado do requerente CENTRAL 

LEILÕES LTDA Requerido/preposto Paulo Rogerio de Souza e Silva 

Advogado do requerido Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 25 de Setembro de 2018. 

ELMO DE LAMOIA MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-62.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE ARAUJO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000369-62.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EDERSON JESUS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: DESPACHANTE ARAUJO LTDA - ME VISTOS, ETC... Face o 

cumprimento da obrigação conforme informações acostada aos autos, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. PRI. 

Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 27 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010845-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.B. DE SOUZA LESCANO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010845-74.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: ALFA CONTABILIDADE S/S 

LTDA - ME EXECUTADO: N.B. DE SOUZA LESCANO - ME Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO A parte autora fora instada a se 

manifestar e quedou-se inerte, estando o feito paralisado a mais de 30 

(trinta) dias. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: .......................................................................... § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Ainda, nos termos do art. 53, §4, temos a 

seguinte previsão: § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Assim, consonante a certidão de que a parte fora 

devidamente intimada para manifestar, e ainda, visto não ter se 

encontrado o requerido, medida que se impõe é a extinção do feito. Isto 

posto, JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.51, §1º e art. 

53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 27 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010596-60.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES (ADVOGADO(A))

VALERIA MARIA NOBRE DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010596-60.2015.8.11.0013. REQUERENTE: VALERIA MARIA NOBRE DE 

FREITAS REQUERIDO: OI S.A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO A 

parte autora fora instada a se manifestar e quedou-se inerte, estando o 

feito paralisado a mais de 30 (trinta) dias. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º 

do art.51, que a extinção do processo nos casos previstos em lei, 

independe de prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Assim, consonante a certidão de que a parte fora 

devidamente intimada para manifestar, medida que se impõe é a extinção 

do feito. Isto posto, JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no 

art.51, §1º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 27 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000775-83.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BRUGNHAGO (REQUERENTE)

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000775-83.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUIZ BRUGNHAGO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – 

DECADENCIA Inicialmente arguiu a reclamada preliminar de DECADENCIA. 

Porem, não visualizo a ocorrência de tal instituto nos termos da legislação. 

Rejeito a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Após análise da preliminar, 

passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são procedentes. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITOS, FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO DO INSS 

C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAISE RESTITUIÇÃOEM DOBRO DOS 

VALORES PAGOS, requerendo em síntese, a condenação da reclamada a 

indenizar por danos morais em virtude de descontos indevidos em sua 

folha de pagamento INSS, visto que jamais contratou o empréstimo da 

requerido e nem autorizou que terceiros fizessem em seu nome, pugna 

pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a condenação em 

danos morais e devolução em dobro do valores descontados 

indevidamente, visto que o valor depositado pela requerida a titulo de 

empréstimo, fora devidamente devolvido por meio de deposito judicial. A 

parte autora menciona ainda que “o Requerente é aposentado por 

invalidez, recebendo benefício junto ao INSS. No mês de setembro de 

2017, verificou em sua conta bancária o depósito (TED 462829), no valor 

de R$4.130,60, datado de 30/08/2017, após consulta bancárias o Autor 

descobriu que o banco realizou de forma fraudulenta a contratação de 

empréstimo consignado”. A empresa reclamada nega as disposições de 

forma genérica, pois que desde a arguição de preliminares menciona fatos 

que não condizem com este processo, não se desincumbindo de seu 

ônus, qual seja provar a legalidade na cobrança que ensejou a 

negativação questionada pela parte autora. Ao final pugnou pela 

improcedência da ação por defender estar ausente o dano moral. Pois 

bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico que embora faça 

menção na peça contestatória a contratação lícita, não juntou ao processo 

prova cabal desta, não passando de mera conjectura defensiva. No 

entanto, há prova nos autos de a empresa requerida se benefício dos 

descontos gerados na folha de pagamento da aposentadoria do autor, por 

serviços que não contratou, e que até mesmo procedeu a devolução do 

valor depositado em sua conta a titulo do suposto empréstimo. Assim, 

declaro a inexigibilidade do debito, com a devida baixa nos descontos, 

visto a reclamada não ter logrado êxito em provar a licitude da contratação 

ou a relação jurídica entre as partes. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela 

parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, gerou para si o 

aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além dos descontos 

automáticos em sua aposentadoria que não conseguiu impedir. Não 

assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral 

indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da 

reclamante ter sido humilhada com a cobrança indevida e descontos em 

seu pagamento de aposentaria, já é o suficiente para configurar o dano 

moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não 

depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo 

porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível 

adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. 

Eis o entendimento jurisprudencial dominante: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO APELADO. FRAUDE. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. O 

RISCO DO EMPREENDIMENTO DEVE SER SUPORTADO PELO 

RECORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR 

ADEQUADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DAS QUANTIAS DESCONTADAS 

INDEVIDAMENTE DOS VENCIMENTOS DA RECORRIDA. DECISÃO A QUO 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Defeito na prestação de serviço 

prestado pela instituição financeira que deixou de prover segurança 

razoável nas transações realizadas, acarretando grave vício na formação 

dos vinculo de contrato que porventura tenha realizado com o Apelado, os 

quais foram corretamente reputados inexistentes por ausência de 

manifestação de vontade. 2. Segundo o art. 14, do CDC, o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso em tela, as 

circunstâncias fáticas estão inseridas no risco da atividade do negócio, 

logo, portanto, e de responsabilidade do apelante se cercar de todas as 

cautelas. 3.O valor arbitrado a título de danos morais dentro dos limites do 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade, assim não há que se falar 

em reforma da decisão de primeiro grau. Precedentes dos Tribunais 

pátrios. 5. SENTENÇA MANTIDA. 6. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0000261-65.2010.8.05.0012, Relator (a): 

Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/09/2017 

) (TJ-BA - APL: 00002616520108050012, Relator: Ivanilton Santos da 

Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2017) . (negritei) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A instituição bancária 

que desconta valores, indevidamente da conta do correntista, sem 

comprovar a existência do débito, tem o dever de restituir, em dobro, a 

importância, devidamente corrigida e indenizar o cliente pelos danos 

morais que lhe causou, prejuízos estes que não dependem de prova de 

negativa de crédito, nem de inscrição em banco de dados de 

inadimplentes. Mantido o quantum indenizatório, arbitrado de conformidade 

com os parâmetros do Colegiado e em atenção às peculiaridades do caso 

concreto. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071298822, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria 

Nedel Scalzilli, Julgado em 03/08/2017). (TJ-RS - AC: 70071298822 RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 03/08/2017, Décima 

Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/08/2017) – (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a 

responsabilidade civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, 

mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, 

tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 
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acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Procedente ainda 

são os pedidos do autor de repetição do indébito, e conforme verifica-se 

em impugnação a contestação, o autor informou que houve descontos 

referente aos meses de setembro a dezembro de 2017, totalizando R$ 

1.288,32 (um mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), já 

calculados em dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada BANCO BMG a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir desta decisão, e ainda, a titulo de danos 

materiais, a promover a devolução dos valores descontados 

indevidamente já calculados em dobro no montante de R$ 1.288,32 (um mil 

duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação. Confirmo a liminar deferida (ID 

10587761), nos exatos termos proferidos. Declaro ainda, a inexistência do 

débito da parte autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste 

processo. Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte autora. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 27 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000539-94.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ZUELY FARIAS DA SILVA (AUTOR(A))

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NOBERTO LAURINDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Cuida-se de ação de 

manutenção/reintegração de posse c/c tutela de urgência ajuizada por 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA e ZUELY FARIAS DA SILVA em face de 

CRISTIANO NORBERTO LAURINDO, já qualificados nos autos. Pois bem. 

Em análise detida do feito, entendo ser o caso de incidência do art. 562, 

segunda parte, do NCPC, razão pela qual DESIGNO o dia 09 de outubro de 

2018, às 16h30min (MT) para a realização de audiência de justificação 

prévia. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, consignando 

que esta deverá notificar as suas testemunhas, ou, trazê-las no dia e hora 

aprazados para a realização do ato. CITE-SE o requerido e INTIME-O, com 

a máxima urgência, para que compareça à audiência, acompanhado de 

advogado, constando que terá o prazo de 15 dias para contestação, que 

se iniciará após a decisão sobre o pedido liminar (NCPC, art. 564 e ss.). 

OBSERVE-SE, o Sr. Oficial de Justiça, o disposto no art. 212, § 2º, do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 27 de setembro 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000372-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALO PEREIRA DE FARIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO ce r t i dão  Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000372-77.2018.8.11.0014; Valor causa: $120,121.55; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: DORVALO PEREIRA 

DE FARIAS Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no 

prazo legal, efetuar o recolhimento das custas referente ao preparo da 

carta precatória para fins de citação do executado na comarca de 

Rondon´popolis , 1 de outubro de 2018. Atenciosamente, SALUSTIANO 

CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34361250

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000471-47.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ALMIR ALVES DE LIMA FILHO (TESTEMUNHA)

RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, RECEBO a carta precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Por conseguinte, 

DESIGNO o dia 02 de outubro de 2018, às 16h30min (MT) para a inquirição 

da testemunha, conforme solicitado na deprecata. Ainda, INTIME-SE a 

parte requerida a comparecer à audiência designada pelo juízo 

deprecante, conforme solicitado. Intimações e requisições necessárias, 

inclusive dos advogados das partes via DJE, devendo os próprios serem 

cadastrados junto ao Sistema Apolo. COMUNIQUE-SE o juízo deprecante 

acerca da data aprazada para a realização do ato. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, servindo a cópia como mandado. Poxoréu/MT, 10 de 

setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70032 Nr: 463-58.2016.811.0014

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Florentina de Souza, Mateus Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatham Cristiano do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75971 Nr: 1491-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walacy Moreno Maciel Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3.402-B

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado WALACY MORENO MACIEL MOREIRA, qualificado 

nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/06. Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como 

necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 

05 (cinco) anos de reclusão.Concorrem as circunstâncias atenuantes da 

menoridade e da confissão espontânea (na forma qualificada) previstas 

no artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, no entanto, deixo de 

atenuar a pena, eis que já fixada em seu mínimo legal, em observância a 

Súmula 231, do STJ.Inexistem circunstancias agravantes a serem 

consideradas.PRESENTE, ainda, a causa de diminuição prevista no artigo 

33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ser o réu primário, de bons 

antecedentes, e não haver provas de que se dedica à atividades 

criminosas tampouco que integra organização criminosa. Assim, ante as 

circunstancias do fato diminuo a pena em seu patamar máximo, qual seja 

2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 01 (um) ano e 08 (oito) meses 

de reclusão.Inexistem causas de aumento de pena a ser consideradas. 

Quanto à pena de multa a ser aplicada cumulativamente por força do 

disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, considerando a natureza, a 

personalidade e a conduta social do agente, a gravidade da infração penal 

e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo-a em 

200 (duzentos) dias-multa, tendo em vista ainda a capacidade econômica 

do réu, devendo ser observado, quanto a sua execução, o disposto no 

art. 51 do Código Penal. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do 

acusado WALACY MORENO MACIEL MOREIRA em 01 (um) ano e 08 (oito) 

meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72000 Nr: 1590-31.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SILVA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: (i) DECLARAR 

resolvido o contrato de permuta de imóveis, devendo ser retornado ao 

status quo ante, de modo que os autores deverão ser reintegrados à 

posse do imóvel urbano; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de 

alugueis pela posse e fruição indevida do imóvel urbano no período 

correspondente ao início da mora (13.07.2016) até a efetiva reintegração 

dos requerentes à posse do citado bem, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC 

a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir 

da citação; (iii) CONDENAR o requerido ao pagamento de todas as taxas, 

tributos e demais encargos incidentes sobre o imóvel no interregno 

compreendido entre sua imissão na posse do imóvel urbano até a efetiva 

reintegração dos autores à posse do mesmo.Em vista da sucumbência 

recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º), ficando os 

30% (trinta por cento) restantes a cargo dos requerentes.Transitada em 

julgado e não havendo o cumprimento voluntário do comando judicial, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de reintegração de posse em favor 

dos autores.Após certificado o cumprimento da ordem reintegratória, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63359 Nr: 50-16.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobrte o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70698 Nr: 860-20.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correira da 

Silva - OAB:MT- 8.184-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72474 Nr: 1871-84.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERTON WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24581 Nr: 1793-08.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello, Raul 

Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Bruno Antonio Macitelli, Trajano 

Carneiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Alves Biffi - 

OAB:128862/SP, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719, Fabiano Joaquim 

Quinebre - OAB:12196, Ildo Roque Guarechi - OAB:1779MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, Julio César Speranza Júnior - OAB:OAB/MT 15.290, 

Leonardo Santos Resende - OAB:MT/6358, Rafael Vicente 

Gonçalves Tobias - OAB:14895/MT

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VANDER PÁDUA 

MELLO e outros, alegando contradição na sentença que extinguiu o feito, 

sob o argumento de que existe cumprimento de sentença pendente de 

satisfação nos autos (fls. 1.924/1.927).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 1.928).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 618 de 871



É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte opor embargos de declaração tão somente 

para se insurgir contra a matéria apreciada, com nítida intenção de 

rediscutir tema amplamente discutido e já decidido.

Por tal razão os presentes declaratórios não merecem guarida, uma vez 

que os embargantes argumentam a contradição com espeque em matéria 

sobejamente analisada, havendo, inclusive, pronunciamento do juízo ad 

quem a respeito do assunto.

Destaca-se que por diversas vezes foi consignada a impossibilidade de 

executar a sentença, cuja satisfação os embargantes alegam estar 

pendente de cumprimento.

Com efeito, o título judicial corolário da ação de conhecimento, por si só, 

possui caráter executivo e, após o trânsito em julgado, produz todos os 

efeitos da declaração não emitida, tal como disciplinado pelo art. 501, do 

novel Código de Processo Civil (correspondente: art. 466-A, CPC/1973), 

de tal sorte que seu pretenso cumprimento deve ser realizado na via 

extrajudicial com vistas à proceder à transferência da propriedade do 

imóvel e, em caso de insucesso, recorrer-se ao Poder Judiciário pela via 

adequada, que certamente não é o cumprimento de sentença.

Nesse panorama, não há falar-se em expedição de carta precatória e 

qualquer outra diligência judicial nesses autos, devendo os autores 

envidarem esforços, pela via adequada, para fazer valer o direito 

requestado.

Logo, subsistindo apenas a pendência quanto ao levantamento dos 

numerários vinculados ao feito, e sendo tal inquietude superada com a 

formalização de avença pelos credores e com a chancela do causídico 

peticionante, inexiste razão que justifique o processamento do feito, sendo 

a extinção do cumprimento de sentença medida imperiosa.

Com essas considerações, fácil é concluir pela inexistência de 

contradição no decisum atacado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, contudo, 

NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a sentença 

objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63676 Nr: 301-34.2014.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Rabelo, Nilda Rabelo da Silva, Nilce Rabelo, 

Nilza Rabelo Xavier, Frederico José Rabelo, Arismar Cecília Rabelo, Jose 

Rabelo Neto, Maria de Fatima Rabelo, Ana Evangelista de Alcântra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aprigio José Rabelo, Zita Xavier Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, Ronimarcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 POIS BEM. Inicialmente chamo o feito a ordem e retifico o despacho de fls. 

112, para constar como inventariante a Sra. Nilza Rabelo Xavier, a qual os 

inventariantes concordaram em ser nomeada, apresentou as primeiras 

declarações e assinou o termo de compromisso. Feito isso, DETERMINO: 

a) CERTIFIQUE-SE a secretaria se todos os herdeiros foram citados, bem 

como intimados para manifestarem-se quanto as primeiras declarações 

prestadas às fls. 113/116 e eventual decurso de prazo. b) Certifique se a 

fazenda municipal foi intimada conforme determinado à fl. 172. Caso 

negativo, cumpra-se. c) REMETAM-SE os autos a Fazenda Pública 

Estadual para manifestar-se quanto ao recolhimento e isenção do ITCMD 

(fls. 186/193). d) INDEFIRO o pedido de acionamento do Sistema Bacenjud 

e Renajudh, formulado pela Fazenda Pública Estadual, com escopo de 

encontrar bens em nome dos inventariados, eis que não é de alçada do 

Poder Judiciário fazer tal consulta, devendo a Fazenda Pública Estadual 

diligenciar por meio de seus próprios mecanismos. e) Após, sobrevindo o 

parecer da Fazenda Pública Estadual e sendo este favorável, bem como 

sendo certificado que os herdeiros não impugnaram as primeiras 

declarações, INTIME-SE a inventariante para apresentar as últimas 

declarações e esboço de partilha final. f) Com as últimas declarações e 

esboço de partilha final, INTIMEM-SE os herdeiros para manifestarem-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 647 do CPC. g) 

INDEFIRO o pedido de nomeação como inventariante da herdeira da Sra. 

Zita. h) Quanto ao pedido de desmembramento da matricula do imóvel, este 

está sujeito a homologação do plano de partilha. i) Após, conclusos. No 

mais, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária aos requerentes, eis 

que demostrado nos autos a hipossuficiência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 25 de setembro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76875 Nr: 1892-26.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo de França Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Barbosa da Silva, Rilton Cândido de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valtércio Teixeira de Oliveira 

- OAB:19365-O

 Deste modo, considerando que não restaram preenchidos os requisitos 

exigidos pelo art. 300, do NCPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

v i n d i c a d o  p e l o  a u t o r . I I  –  D A  A U D I Ê N C I A  D E 

AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, 

do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos.INTIMEM-SE as partes a 

comparecerem ao ato, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, por 

intermédio dos procuradores já constituídos no processo, consignando 

que no caso de desinteresse, deverão peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da solenidade designada (NCPC, art. 334).Se 

ambas as partes não manifestarem interesse na autocomposição, ou se 

essa estar infrutífera, FACULTO aos litigantes o prazo de 15 (quinze) dias 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

finalidade, sob pena de indeferimento, ou em caso de inércia, declaração 

de preclusão.Exauridas as finalidades acima delineadas, FORMALIZEM os 

autos conclusos para saneamento e início da fase instrutória ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79750 Nr: 971-33.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Auto Sobrinho, Maria de Fátima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Antonio Felipeto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 7.103-B, Cristiano Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 13.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de conciliação/mediação foi dsignada para o dia 

11/12/2018, às 15:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81259 Nr: 1596-67.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Magalhães Soto - 

OAB:/BA n. 32.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,
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Cuida-se de embargos à execução opostos por PATRIMONIAL RIBEIRO 

LTDA. em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que a embargante postula 

pela concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a 

gratuidade da justiça é necessário que se acoste nos autos comprovante 

de renda ou declaração, de próprio punho ou por representantes com 

poderes específicos, de que não tem condições de pagar as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

No caso dos autos, todavia, a parte embargante limitou-se a dispensar 

argumentos generalistas na exordial, sob o prisma de que encontra-se 

impossibilitada de adimplir os emolumentos judiciais haja vista a crise 

econômica que assola o país, em que pese não tenha acostado ao feito 

qualquer documento que corrobore tal afirmação.

Portanto, inexistindo parâmetro para aferir a veracidade da sustentada 

parca condição econômico-financeira da embargante, a emenda à exordial 

é medida imperiosa.

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa 

a justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando 

documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, 

comprometer seu sustento e o regular exercício de suas atividades, sob 

pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as 

custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80515 Nr: 1261-48.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE MATSUSHITA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5.652-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de embargos à execução opostos por AGNALDO FERREIRA 

DOS SANTOS em face de FÁBIO HENRIQUE MATSUSHITA DE MELLO, em 

que o embargante postula pela concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a 

gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante 

de renda ou declaração, de próprio punho ou por representantes com 

poderes específicos, de que não tem condições de pagar as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

 No caso dos autos, nota-se que o embargante sequer apresentou mera 

declaração de hipossuficiência, não havendo indícios, pois, da alegada 

miserabilidade.

Portanto, inexistindo parâmetro para aferir a veracidade da sustentada 

parca condição econômico-financeira do autor, a emenda à exordial é 

medida imperiosa.

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa 

a justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando 

documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, 

comprometer seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78332 Nr: 304-47.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edesvaldo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Por conseguinte, DEFIRO a produção de prova documental postulada por 

ambas as partes, razão pela qual DETERMINO seja oficiado à Caixa 

Econômica Federal para que informe nos autos, em 30 (trinta) dias, se 

houve crédito disponibilizado pelo banco requerido em favor do autor na 

sua conta bancária.Com a juntada do documento, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem quanto ao teor desse, bem como indicarem se insistem 

na produção de prova testemunhal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79532 Nr: 871-78.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGV, BHGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de ação negatória de paternidade ajuizada por JOSÉ NILTON 

MENEZES GALVÃO em face de B. H. G. G., menor, neste ato 

representada pela genitora CAMILA ALVES GOUVEIA VIEIRA, já 

qualificados nos autos.

De início, PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, RECEBO a emenda à exordial.

No mais, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do art. 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do art. 212, § 2º, do novel Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação no prazo previsto no art. 335, do 

NCPC.

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º, do 

NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Ciência, por cautela, ao parquet.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79822 Nr: 992-09.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 
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trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61239 Nr: 928-09.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Sousa Shirato, Luiz Yoshio Shirato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Borges de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO BORGES 

DE SOUZA alegando omissão da sentença retro prolatada, requerendo, 

assim, sua modificação (fls. 886/894)

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 895).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Por tal razão, os presentes declaratórios não merecem guarida, uma vez 

que o embargante não contesta eventuais omissões, mas sim a conclusão 

do juízo, embora sabedor que o magistrado é o destinatário final das 

provas e possui livre convencimento para valorá-las ao apreciar o mérito 

da lide.

Impende registrar que incabível a apreciação quanto eventual prescrição 

dos valores a serem ressarcidos, além da correção do valor pago à 

requerente, pois as insurgências não constituem omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material.

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 882-20.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Sousa Shirato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:10438/MT, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO BORGES 

DE SOUZA alegando omissão da sentença retro prolatada, requerendo, 

assim, sua modificação (fls. 304/309)

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 321).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Por tal razão, os presentes declaratórios não merecem guarida, uma vez 

que o embargante não contesta eventuais omissões, mas sim a conclusão 

do juízo, embora sabedor que o magistrado é o destinatário final das 

provas e possui livre convencimento para valorá-las ao apreciar o mérito 

da lide.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Por fim, considerando a duplicidade de petições, ambas assinadas – 

eletronicamente e materialmente – DESENTRANHE uma delas e 

PROCEDA-SE a restituição da mesma ao causídico peticionante

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 636 Nr: 80-81.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Soares da Silva, Antonio Gonçalves de 

Miranda, Diomário Pereira do Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO MANOEL JUNIOR 

em face da sentença prolatada às fls. 352/352v, alegando a ocorrência de 

omissão no decisum (fls. 353/436v).

A secretaria não certificou a tempestividade dos declaratórias.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, em que pese a serventia judicial não tenha certificado acerca 

da tempestividade dos embargos de declaração, passo à apreciação 

desses, uma vez que claramente tempestivos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Na espécie, a insurgência calha-se ao fato da sentença objurgada nada 

ter mencionado acerca dos honorários do causídico embargante, 

notadamente quando o acordo que ensejou a extinção do feito foi 

subscrito por advogado diverso daquele que outrora atuava em favor do 
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exequente.

De fato, a avença entabulada entre as partes nada dispõe sobre os 

honorários ao advogado que representou os interesses do credor até a 

celebração do acordo, limitando-se a informar que “também houve 

composição entre as partes” em relação à verba honorária.

Com efeito, no caso em comento, a parte exequente, juntamente com o 

advogado que subscreve o acordo, deu quitação integral aos executados, 

inclusive quanto aos honorários de sucumbência, porquanto requereram a 

extinção do processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Todavia, 

considerando que até a comunicação ao juízo acerca da constituição de 

novos procuradores, feita em 08.01.2013 (fls. 302/307), a parte credora 

foi assistida juridicamente pelo advogado ora embargante, o acordo 

celebrado pelas partes, sem a sua aquiescência, não lhe prejudica os 

honorários, nos termos do artigo 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

É cediço que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo 

do advogado e, ainda que haja sucessão de procuradores, estes devem 

ser divididos proporcionalmente, de acordo com o trabalho desenvolvido 

por cada um deles, sendo irrelevante o fato do antigo procurador ter sido 

destituído do mandato, pois não se confunde a relação contratual 

existente entre a parte e seu procurador e o direito autônomo do 

advogado aos honorários de sucumbência.

Nessa perspectiva, considerando que o embargante não participou do 

acordo celebrado, o que lhe impossibilitou a negociação a respeito de 

seus honorários, faz jus a receber pelos serviços prestados nos autos, 

os quais deverão ser exigidos da própria exequente, porquanto deu 

quitação à devedora sobre a verba que não lhe pertencia.

Por outro lado, considerando que o trabalho desempenhado pelo 

embargante no presente feito foi tímido, não tendo envidado diligências ou 

realizado outros pedidos que não reiteradas suspensões em um longo 

interregno temporal, com fundamento no art. 85, § § 2º 8º, do NCPC, 

entendo que os honorários devem ser fixados na monta de R$ 3.000,00 

(três mil reais).

Posto isso, RECONHEÇO os embargos declaratórios e DOU-LHES 

PROVIMENTO para assim fazer constar na sentença objurgada:

“Considerando que o procurador que outrora patrocinava os interesses da 

parte exequente não participou do acordo, embora não formalizada a 

revogação do mandato, CONDENO a própria exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (NCPC, 

art. 85, §§ 2º e 8º), eis que renunciou a verba que não lhe pertencia”.

No mais, MANTENHO inalterada a sentença atacada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77942 Nr: 119-09.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Genito Florentino de Araújo, Sônia Maria 

Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 “Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que, no prazo de 

05 (cinco) dias, o requerido BANCO ITAULEASING S/A. proceda à 

transferência de titularidade do veículo mencionado na inicial, sob pena de 

prosseguir incorrendo em multa diária já fixada em R$ 100,00 (cem reais) 

por dia de descumprimento, bem como CONDENAR o réu ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do 

CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como 

a correção monetária a partir da prolação da sentença.Por conseguinte, 

TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente concedida”.No 

mais, MANTENHO incólume a sentença retro prolatada.Prosseguindo, 

tendo sido interposto o recurso de apelação, INTIME-SE a parte apelada 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.Caso nas 

contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no § 1º do artigo 

1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, § 2º, do 

NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.Após, observadas as formalidades legais, REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66673 Nr: 488-08.2015.811.0014

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, LDdS, SMDdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKdSFDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Sueny Dioz Silva da 

Silveira - OAB:MT-8170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Cuida-se de ação de regulamentação de visitas ajuizada por LINA DUARTE 

DA SILVA em face de TAMIRES KEILE DOS SANTOS FERREIRA DUARTE, 

já qualificados nos autos.

As partes formalizaram acordo no CEJUSC, assim ementado: “a solicitante 

(requerente) ficará com o menor Sérgio Márcio Duarte dos Santos Ferreira 

em finais de semanas alternados, iniciando no próximo final de semana. E 

que caso o menor não se adapte com a casa de sua avó paterna para 

dormir a mesma se prontifica a comunicar a genitora (requerida) para que 

venha buscar e que durante o dia seguinte o traga para a solicitante 

(requerente). Ficando assim estabelecido que a solicitante (requerente) 

entregue o menor na casa de sua genitora (requerida) aos domingos no 

período vespertino. Quanto aos feriados as partes estabelecem que ficará 

o menor um feriado com a solicitante (requerente) e outro com a solicitada 

(requerida)”.

Denota-se que a avença foi regularmente homologada pela sentença de 

fls. 23, a qual declarou extinto o processo, com resolução de mérito.

Todavia, às fls. 25, foi certificado que SÉRGIO MARCIO DUARTE DA 

SILVA compareceu à secretaria informando que a requerida estaria 

obstando o direito de visitas em relação ao menor.

Após colhida a manifestação ministerial, a magistrada que outrora atuava 

no feito deixou de instituir o cumprimento de sentença sob o argumento de 

que “singelo cumprimento de sentença da obrigação acordada implica no 

risco de impingir grave prejuízo ao infante, coagindo-o à sistematização 

processual. Possivelmente o provimento jurisdicional traria problemas 

ainda maiores do que os já enfrentados pelas partes”, determinando, por 

seu turno, a remessa do feito ao CEJUSC (fls. 27).

Ocorre que não foi possível localizar a requerida para ser intimada a 

comparecer à sessão de mediação designada, motivo pelo qual seguiu-se 

realizando diligências com vistas a encontrar seu atual paradeiro.

Nesse interstício temporal, a Defensoria Pública Estadual atravessou 

petição aos autos alegando a possível prática de alienação parental, 

requerendo, então, a realização de estudo psicossial e a designação de 

audiência de instrução e julgamento (fls. 41/44).

Os laudos dos estudos psicossociais foram juntados às fls. 47/56.

Tentada nova conciliação entre as partes, essa restou infrutífera (fls. 61).

Adiante, SÉRGIO MÁRCIO DUARTE DA SILVA e a requerente LINA 

DUARTE DA SILVA constituíram advogado, apresentando o instrumento de 

mandato de fls. 75, o qual seguiu de petição em nome, também, da 

requerida, onde asseveram a ocorrência de alienação parental (fls. 

76/79).

Foi designada nova audiência de conciliação, onde determinou-se a 

inclusão de SÉRGIO MÁRCIO DUARTE DA SILVA no polo ativo da ação e 

fixou medidas para o cumprimento do direito de visitas (fls. 91/91v).

Por fim, sobreveio aos autos relatórios do Conselho Tutelar e da equipe 

multidisciplinar do juízo, além de requerimento ministerial para designação 

de audiência de instrução.

Pois bem.

Conforme narrado, o feito tramita em total dissonância à legislação 

processual de regência, não guardando respeito ao procedimento 

ordinário insculpido no Código de Processo Civil e às garantias do 

contraditório e da ampla defesa.

Evidencia-se, pois, que a sentença extintiva da ação tornou-se inócua, 

mormente pela decisão proferida pela magistrada que prolatou o édito 

extintivo, de tal sorte que em homenagem aos princípios da 

instrumentalidade das formas e da economia processual, além do 

postulado dos interesses do menor, a ação deve seguir nesses autos, 

visando a célere prestação jurisdicional.
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Ocorre que até o momento não foi ofertado à requerida o direito de 

defesa, em que pese já tenha manifestado não possuir condições de 

constituir advogado, o que é corroborado pelos relatórios psicossociais, 

de onde se extrai que a demandada e sua família possui parco rendimento 

econômico-financeiro.

Com essas considerações, chamo o feito à ordem para restaurar o trâmite 

processual e, via de consequência NOMEAR o advogado Álvaro Carvalho 

dos Santos, OAB/MT nº 12.562 para funcionar nesses autos como 

advogado dativo da requerida, devendo esse ser intimado para, em cinco 

(05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação.

Em aceitando o encargo, ARBITRO, desde já, honorários advocatícios 

equivalentes a 08 URH, conforme previsão da Tabela da OAB/MT, os quais 

deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Registra-se que tão logo aceite o munus iniciará o prazo para o defensor 

dativo apresentar contestação à ação de regulamentação de visitas, eis 

que até o presente momento a requerida não exerceu o contraditório e 

ampla defesa, embora tenha manifestado interesse em ser defendida.

Ademais, insta salientar que a audiência de instrução e julgamento 

postulada pelo parquet será designada para ocasião oportuna, 

observando, a partir de então, o procedimento estabelecido pela Lei 

Adjetiva Civil.

No mais, considerando que os últimos relatórios juntados aos autos 

informa a resistência da requerida em possibilitar o exercício do direito de 

visitas e, diante da animosidade entre as partes, OFICIE-SE ao Conselho 

Tutelar para que realize a intermediação relativa à retirada e entrega da 

criança, consoante determinado em audiência.

CIENTIFIQUE a requerida acerca desta deliberação, consignando no caso 

de descumprimento da ordem judicial poderá incorrer na prática de crime 

de desobediência, além de outras sanções cabíveis.

Por fim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos excluindo o nome da Defensoria 

Pública Estadual como parte da relação processual.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 2146-33.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo Ferreira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 Certifico que procedo a intimação do denunciado na pessoa de seu 

advogado, para no prazo legal, manifestar-se sobre a não localização da 

testemunha Silvanio Almeida

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76977 Nr: 1937-30.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifstar-se sobre a certidão do oficial de justiça, a seguir transcrita: 

"Certifico que deixei de proceder a Busca e Apreensão do bem descrito 

no mandado por não encontrá-lo em mão do Requerido Carmem Ester 

Lenz, não sabendo informar o paradeiro do referido bem. Poxoréu, 27 de 

agosto de 2018. Oliveira José Xavier - Oficial de Justiça.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77150 Nr: 2045-59.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Certifico que considerando a retificação , certidão retro, procedo 

novamente a intimação da oarte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada

Salustiasno Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77151 Nr: 2046-44.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Certifico que considerando a retificação , certidão retro, procedo 

novamente a intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada

Salustiasno Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77159 Nr: 2052-51.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que considerando a retificação , certidão retro, procedo 

novamente a intimação da oarte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada

Salustiasno Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77155 Nr: 2049-96.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:/MG 

- 63.440

 Certifico que procedo a itimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77154 Nr: 2048-14.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da pare autora para no prazo legal, 

impugnar s contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77623 Nr: 2290-70.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Odete da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63099 Nr: 1293-29.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Fiuza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a ete 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 968-78.2018.811.0014

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IMAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 VISTO,

 DEFIRO o pedido ministerial de fls. 83v.

Por conseguinte, em atendimento ao Provimento nº 32 do Conselho 

Nacional de Justiça, e sendo clara a possibilidade de retorno do menor 

acolhido ao seio familiar, DESIGNO audiência concentrada para o dia 04 de 

outubro de 2018, às 15h30min (MT).

INTIMEM-SE os genitores do menor e seus respectivos companheiros, o 

Conselho Tutelar, o CREAS e os dirigentes da unidade de acolhimento 

institucional e outros parentes interessados, pelos meios necessários. 

Ainda, CIENTIFIQUE-SE o parquet.

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE se decorreu o prazo para a advogada dativa 

apresentar a defesa competente, porquanto embora reiteradamente 

intimada para fazê-lo, quedou-se inerte.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20870 Nr: 194-68.2006.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walterly Ribeiro da Silva, Neurisvaldo 

Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000544-19.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINO PEDROSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JEFFERSON LIMA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuida-se de ação de aposentadoria por idade 

rural, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por NELCINO PEDROSO 

DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), ambos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta o requerente 

que é segurado especial e, por tal razão, faz jus ao recebimento do 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, requerendo, 

assim, seja concedida a tutela de urgência para determinar à autarquia ré 

a imediata implantação do benefício. Com a exordial vieram cópia dos 

documentos pessoais e documentos juntados com vistas a suprir a 

necessidade de indícios materiais da alegada qualidade de rurícola. Pois 

bem. De início, cumpre registrar que se afigura perfeitamente admissível, 

sobretudo nas causas que versem a respeito de benefício previdenciário, 

a concessão da tutela de urgência, desde que restem configurados os 

requisitos elencados pelo art. 300 do NCPC, porquanto se está a cuidar de 

verba de natureza essencialmente alimentar. É que a regra inserta na Lei 

nº 9.494/97 não é de cunho absoluto, devendo ser mitigada à luz das 

circunstâncias que envolvem o caso concreto (Precedente STJ: AgRg no 

Ag 1230687/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 

06.12.2011). Contudo, é imprescindível a demonstração, de plano, dos 

requisitos necessários para o deferimento. No caso dos autos, a tutela de 

urgência requestada possui caráter antecipatório. Ora, é cediço que o 

instituto da tutela de urgência antecipada visa adiantar os efeitos da 

sentença, entregando a parte autora à própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que através dela a parte requerente não pretende simplesmente evitar 

os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. Ocorre que, da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela. E o primeiro argumento a dar suporte a tal assertiva é o 

fato de que para a concessão da aposentadoria por idade rural, 

necessário que a parte requerente comprove o pleno exercício do labor 

como rurícola mediante prova documental corroborada por prova 

testemunhal. Por conseguinte, a ausência de tal requisito, por si só, 

demonstra a inexistência do fumus boni iuris. Na mesma toada, a autora 

não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença do periculum in 

mora, uma vez que os argumentos dispensados são meramente 

genéricos, não estando instruídos com quaisquer documentos que os 

convirjam. Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento 

processual, aferir que a parte autora realmente faz jus ao benefício 

pleiteado junto ao INSS, e, por tal razão, a presença da probabilidade do 

direito e do dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. No mais, uma vez 

que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, 

§4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do 

NCPC para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e 

arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 27 de setembro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-49.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEI GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000057-49.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALDINEI GONCALVES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTO, 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da 

Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das 

contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 26 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-27.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FERREIRA VILELA (EXEQUENTE)

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010210-27.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: GENI FERREIRA VILELA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Considerando o cumprimento da condenação imposta, 

conforme ID n.º 14948472, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e 

levantamento em favor da promovente, em nome de seu advogado na 

conta indicada no ID n. 15469906, eis que possui bastantes poderes para 

tanto, consoante procuração juntada aos autos, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Por conseguinte, antes da expedição do 

competente alvará de levantamento de valores, nos termos do artigo 1º do 

Provimento n.º 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE 

a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Outrossim, caso não haja manifestação 

a Secretaria deverá aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. INTIME-SE pessoalmente a parte 

requerente do levantamento do respectivo alvará. Após, cumpridas todas 

as deliberações, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 1 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-59.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010279-59.2015.8.11.0014. REQUERENTE: EDINALDO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A, GOL LINHAS AÉREAS 

VISTO, Considerando o cumprimento da condenação imposta pelas duas 

promovidas solidárias, conforme IDs n.º 15213649 e 15536338, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e levantamento em favor da 

promovente, em nome de seu advogado na conta indicada no ID n. 

15620963, eis que possui bastantes poderes para tanto, consoante 

procuração juntada aos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

16/2011-CGJ. Por conseguinte, antes da expedição do competente alvará 

de levantamento de valores, nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 

68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte 

contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual 

impugnação ou recurso. Outrossim, caso não haja manifestação a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. INTIME-SE pessoalmente a parte 

requerente do levantamento do respectivo alvará. Após, cumpridas todas 

as deliberações, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 1 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-48.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ADEJIVAN DA SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000124-48.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ADEJIVAN DA SILVA 

BASTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTO, 

INTIME-SE o exequente, para no prazo legal, manifestar requerendo o que 

entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 24 de 

setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-11.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010019-11.2017.8.11.0014. REQUERENTE: CLAUDIA FRANCISCA DE 

SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. VISTO, Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como 

para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Certificado nos 

autos o decurso do referido prazo sem manifestação ou requerimento, 

arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 24 de setembro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-05.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA JOSE DOS SANTOS FILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000047-05.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: ANA 

LUCIA JOSE DOS SANTOS FILHA VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 

(trinta) dias, a fim de que durante esse período seja informado novo 

endereço da promovida. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta 

o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na 

forma requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 25 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-79.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000152-79.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

VINICIUS CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 

(trinta) dias, a fim de que durante esse período seja informado novo 

endereço do promovido. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta 

o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na 

forma requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 25 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-12.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI COELHO SALAZAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000150-12.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

MICHELI COELHO SALAZAR VISTO, Em sede da audiência conciliatória, a 

parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias, a fim 

de que durante esse período seja informado novo endereço da promovida. 

Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, 

DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo 

período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 25 de setembro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000545-04.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PEREIRA XAVIER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO BATISTA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000545-04.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: JEOVA PEREIRA XAVIER 

EXECUTADO: SÉRGIO BATISTA MACEDO VISTO, Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, 

desse mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor. No 

cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada do 

que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Poxoréu – MT, 28 de 

setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000235-95.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BATISTA MACEDO - ME (EXEQUENTE)

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000235-95.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ALFREDO BATISTA MACEDO - 

ME EXECUTADO: LUCAS ALVES LIMA VISTO, Trata-se de requerimento 

de cumprimento de sentença intentado por ALFREDO BATISTA MACEDO - 

ME em face de LUCAS ALVES MELO, todos devidamente qualificados nos 

autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 28 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-79.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DUARTE ROCHA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ASSIS MEIRA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000540-79.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DE MIRANDA 

REQUERIDO: BENEDITO ASSIS MEIRA JUNIOR - ME VISTO, Recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito. Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 

827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela metade desse 

valor. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada 

cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Poxoréu – MT, 

01 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-29.2016.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTO LOPES CORREIA (EXEQUENTE)

ELSON SOUSA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010033-29.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: WELLINTO LOPES CORREIA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Considerando a interposição de impugnação ao cumprimento 

de sentença no id 15464787, Intime-se a parte impugnada, para no prazo 

legal, manifestar requerendo o que entender lhe seja de direito. Após 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 01 de outubro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-57.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

WELINTON MATEUS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010057-57.2016.8.11.0014. REQUERENTE: WELINTON MATEUS MARTINS 

DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Considerando que na 

decisão de id 15036695 foi deferido o pedido ministerial para a realização 

de penhora online, da quantia de R$ 8.200,92 (oito mil e duzentos reais e 

noventa e dois centavos), ocorre que ao se realizar a constrição no CNPJ 

03.507.415/0002-25, a constrição se deu de forma parcial, na quantia de 

R$ 465,44 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos), conforme se verifica no recibo de bloqueio de id15367121. Pois 

bem. Após o bloqueio a gestora informou através da certidão de id 

15367467, que o CNPJ constrito foi o diverso do qual fora indicado na 

manifestação ministerial de id 11861845, qual seja CNPJ 

03.507.415/0001-44. Desta forma, ante a constrição da quantia R$ 465,44 

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), no 

CNPJ 03.507.415/0002-25 DETERMINO, o bloqueio da quantia faltante qual 

seja R$ 7.735,48 (sete mil setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e 

oito centavos) no CNPJ 03.507.415/0001-44, totalizando um valor de R$ 

8.200,92 ( oito mil e duzentos reais e noventa e dois centavos), suficiente 

para 06 (seis) meses de tratamento conforme quantidade indicada no 

orçamento de 15022798, para a compra dos medicamentos VIMPAT 

100MG, TOPIRAMATO 100MG, e TOPIRAMATO 50MG. Via de 

consequência, MANTENHO os autos conclusos para a efetivação de 

pesquisas por intermédio do Sistema Bacenjud junto ao CNPJ 

03.507.415/0001-44, pertencente ao executado ESTADO DE MATO 

GROSSO. Vindo aos autos a nota fiscal respectiva, AUTORIZO, desde já, 

a expedição do competente alvará de levantamento. Exaurida as 

providências supra, VISTAS ao Ministério Público Estadual para o impulso 

competente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 18 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-64.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE SOUZA CHAVES (REQUERENTE)

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000541-64.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ELIZANGELA DE SOUZA 

CHAVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A VISTO, Cuida-se de reclamação, ajuizada por ELIZANGELA 

DE SOUZA CHAVES, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos. Relata a 

autora, em síntese, que é titular da UC nº 6/2555170-6, e que as faturas 

referente aos meses de agosto e setembro do ano 2018 vieram 

novamente com medições excessivas em relação aos meses anteriores, 

sendo respectivamente nos valores de R$ 312,49 (trezentos e doze reais 

e quarenta e nove centavos) e R$ 1.053,54 (Um mil e cinquenta e três 

reais e cinquenta e quatro centavos). Aduz ainda, que as faturas 

referentes aos meses de agosto e setembro, estão prestes a serem 

cortadas, por falta de pagamento, ante a falta de condições financeiras 

para adimplir os valores cobrados em tais faturas. Neste sentido, pugna 

pela concessão de tutela de urgência para que a promovida se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua residência, e em 

caso de corte no fornecimento de energia elétrica proceda a promovida o 

imediato reestabelecimento da energia elétrica. Pois bem. De início, é 

consabido que para a concessão da tutela de urgência faz-se 

imprescindível a demonstração da probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 

dicção do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória das provas 

colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos lançados pela parte 

autora e os documentos juntados aos autos permitem, ao menos em uma 

análise perfunctória dos autos, a concessão da tutela de urgência 

almejada. Isto porque, em apreço às alegações firmadas pelo requerente 

em sua peça inaugural, evidencia-se que a própria já entrou com uma 

ação contra a promovida por fatos idênticos aos aqui narrados ocorridos 

nos meses de abril e maio de 2018, não podendo a requerente ser 

apenada, novamente, pelo descompasso dos representantes da 

concessionária, sob a simples atuação unilateral desta. Ademais, trata-se 

a energia elétrica de produto indispensável à vida atual. Logo, tem-se que 

o fumus boni iuris encontra-se evidente pelo fato de que o autor é titular 

da UC, cuja leitura de consumo mostrou-se novamente excessiva nos 

meses de agosto e setembro /2018, em descompasso com a média dos 

demais meses. Por sua vez, o periculum in mora está presente diante da 

cobrança pela parte requerida, com base em medição unilateral, em que 

pese diligência realizada pelo consumidor contestando a leitura, o que 

traduz-se em flagrante ato de império, em total dissonância à norma 

consumerista. Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a 

prova inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

exige o artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, 

o autor está sendo cobrado por um produto/serviço que não consumiu, de 

fato. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR que a requerida se ABSTENHA de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na UC/6/2555170-6, referente as faturas 

dos meses de agosto e setembro do ano de 2018, bem como em caso 

suspensão do fornecimento proceda a imediata religação da energia sob 

pena de incidência de multa diária. DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, caso assim ainda não tenha sido procedido. 
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CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para 

comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de 

que compareçam acompanhados de advogado, bem como acerca da 

advertência de que a ausência do promovente ensejará a extinção do feito 

(art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de 

veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 27 de setembro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-14.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDO COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000415-14.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ADALBERTO MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VANDO COUTINHO VISTO, Trata-se de ação de 

cobrança apresentada por ADALBERTO MOREIRA DA SILVA em face de 

EVANDRO SILVA COUTINHO, já qualificados nos autos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos vislumbra-se que a parte 

autora postulou pela desistência do feito, eis que recebeu o débito 

pleiteado nos autos. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do art. 485, VIII, do novo Código de Processo Civil. SEM custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Proceda-se a secretaria o CANCELAMENTO da audiência designada. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 24 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-89.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALMEIDA ROCHA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000022-89.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ANDREIA ALMEIDA ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por ANDREIA ALMEIDA ROCHA em face de VIVO S/A, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 14340123 a parte 

promovente requereu a desistência da ação. Intimada a se manifestar a 

parte requerida quedou-se inerte ao petitório de desistência da requente, 

conforme se vislumbra na certidão de id 15585255. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte exequente informa o desinteresse no prosseguimento 

da ação, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe, 

ante a não manifestação da parte autora. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

28 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000586-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

ADRIANA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BRUNO DA SILVA MOURAO (RÉU)

 

AUTOS N.º: 1000586-11.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: ADRIANA MARIA 

DOS SANTOS E OUTRO EXECUTADO: ANTÔNIO BRUNO DA SILVA 

MOURÃO SENTENÇA Visto. O documento apresentado pela parte autora 

“termo de dissolução de sociedade de fato – união estável, guarda e 

pensão”, não se trata de título executivo válido para ensejar ação de 

execução. Note-se que o referido termo foi assinado, supostamente, pelos 

interessados e duas testemunhas, sem informes de que tenha sido 

homologado judicialmente, sequer fora referendado pelo Ministério Público, 

pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, ou ainda por advogados 

dos acordantes, por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. 

Logo, o documento que instruiu a ação não se trata de título executivo, a 

teor do art. 784 do CPC. Demais, disso, oportuno observar que a parte 

exequente ingressou em juízo com ação de conhecimento, visando seja o 

requerido condenado ao pagamento de alimentos. Assim, inexistente título 

a ser executado, não há como prosseguir com o presente feito. Logo, 

diante da inexistência de título executivo, nos termos do art. 924, inciso I, 

do CPC, indefiro a petição, e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito, o que faço com fulcro no artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

exequente ao pagamento de custas e despesas processuais posto que 

defiro a gratuidade de justiça postulada. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 24 de setembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78555 Nr: 827-02.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISY FERNANDA MORO ALCÂNTARA, EDSON 

STUGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A

 Autos nº 827-02.2018.811.0033

Código: 78555

Vistos em correição.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

10 (dez) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de indeferimento.

A seguir, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou 

eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 717-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 
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OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Autos nº 717-42.2014.811.0033

Cód. 54913

 Vistos.

LUIZ PAULO BASSO ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de 

ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Narra a inicial que o requerido pactuou com a empresa Silveira e Cia Ltda – 

ME uma Cédula de Rural Pignoratícia nº 294/267-B/ANO 2011, emitida em 

20/05/2010, com vencimento final pactuado para 30/03/2011.

Alega que a empresa Silveira e Cia Ltda – ME cedeu ao requerente todos 

os direitos relativos ao presente título, por meio do Termo de Cessão de 

Crédito – Cédula de Produto Rural, em 25/03/2014, sendo o requerido 

devidamente notificado acerca da cessão de crédito em 26/03/2014, via 

notificação extrajudicial.

Explica que na cláusula 4 do acordo (garantias), vinculou-se à operação 

em penhor rural de 1º grau e sem concorrência de terceiros soja em 

grãos, safra 2010/2011, 63.000kg (sessenta e três mil quilos), 

equivalentes a 1.050 sacas de 60 (sessenta) quilos, podendo ser 

localizado na Fazenda São Jorge, neste município.

Aduz que o vencimento extraordinário da dívida operou-se em 30/03/2011, 

estando o requerido inadimplente referente à importância de R$ 67.232,32 

(sessenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois 

centavos).

Ao final, pugnou pela citação do requerido para pagamento do valor ora 

informado, pela condenação do requerido ao pagamento da sucumbência, 

custas do processo e honorários advocatícios e pela concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Aportou aos autos os 

documentos de fls. 20/52.

Decisão inaugural à fl. 53.

Determinação de fls. 65/66 para intimação do requerente para juntada do 

comprovante de pagamento das custas e despesas processuais, 

devidamente apresentado às fls. 67/70.

 Devidamente citado (fl. 75), o requerido apresentou embargos monitórios, 

alegando que houve o pagamento de 556,22 sacas de soja ao embargado, 

restando adimplir apenas e tão somente 493.8 sacas de soja, isto é, o 

equivalente a R$ 18.665,64 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e cinco 

reais e sessenta e quatro centavos), e segundo a atualização promovida 

pelo embargado o saldo correto da dívida perfaz a quantia de R$ 

19.439,23 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e três 

centavos). Ao final, pugnou pelo reconhecimento do pagamento parcial da 

CPR, pelo reconhecimento da onerosidade excessiva, no que tange a 

aplicação dos juros de mora e pela condenação do embargado ao 

pagamento da sucumbência e honorários advocatícios. Juntou os 

documentos de fls. 82/84.

Impugnação aos embargos monitórios às fls. 87/89.

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendiam produzir (fls. 90), o embargante postulou pela produção de 

prova testemunhal (fls. 92/93), ao passo que o embargado postulou pela 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes (fl. 94).

 Após os autos vieram conclusos para deliberações.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

EM SANEADOR PASSO A DECIDIR:

Não havendo questões pendentes a decidir DECLARO O FEITO SANEADO, 

nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil.

FIXO COMO PONTOS CONTROVERTIDOS:

a) Eventual adimplemento parcial do débito pelo embargante;

b) Valor exato do débito em razão do negócio jurídico efetuado pelas 

partes, quanto a eventual valor remanescente a ser adimplido;

d) A presença de testemunhas que presenciaram a realização da 

transação.

DEFIRO a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes, devendo estas serem advertidas que se presumirão confessados 

os fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, 

se recusem a depor, por inteligência do artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Para tanto, designo o dia 27/11/2018, às 13:30 horas, para audiência de 

instrução e julgamento.

Caso ainda não indicado, na inicial ou na resposta oferecida, intimem-se 

as partes a apresentarem em cartório, na forma do artigo 357, §4º e 450 

do Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a serem ouvidas com 

antecedência mínima de 15 dias.

Devem as partes, ainda, cumprirem com o que dispõe o artigo 455 do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

Sem prejuízos, ANOTE-SE o necessário quanto ao atual procurador do 

embargante (fls. 103/104).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de agosto de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16933 Nr: 139-26.2007.811.0033

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, VSA, IDFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 139-26.2007.811.0033, Protocolo 16933, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 12317 Nr: 1614-85.2005.811.0033

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572

 Vistos em correição.

Considerando que a interessada apresentou os documentos solicitado às 

fls. 511 pelo oficial registrador responsável, consoante se vê às fls. 

512/534, expeça-se novo ofício ao respectivo cartório, para os fins 

determinados na decisão de fls. 506.

Referido ofício deverá ser instruído com as cópia dos documentos 

solicitados às fls. 511.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15036 Nr: 178-57.2006.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDC, HRDC, MRLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJT, ART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA CANDIDO SILVA - 

OAB:120748/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Autos nº 178-57.2006.811.0033

Cód. 15036

Vistos em correição.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença (fls. 716/717).

Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda, procedendo-se com as necessárias retificações no sistema 

como também na capa dos autos, inclusive constando a ação como 

Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 
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nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25452 Nr: 2684-98.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA CABOCLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2684-98.2009.811.0033

Cód. 25452

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição 

apresentada pela autarquia requerida.

 Após, conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 28 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19049 Nr: 830-40.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO FIRMINO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:1554077

 Autos nº 830-40.2007.811.0033

Cód. 19049

Vistos em correição.

Considerando o informando pela Serventia de Registro Civil local (fl. 166), 

SUSPENDO a presente execução, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com 

fundamento no artigo 313, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, citem-se, os herdeiros para se pronunciarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 690 do Código de 

Processo Civil.

Com o pronunciamento dos herdeiros, venham os autos conclusos para 

análise do pedido de habilitação e prosseguimento do feito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7346 Nr: 1465-60.2003.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, MARIA 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Autos nº 1465-60.2003.811.0033

Cód. 7346

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO ARROLAMENTO SUMÁRIO promovida por ANTÔNIO 

AUGUSTO DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos.

A nobre procuradora da parte autora ao ser intimada para promover o 

regular andamento do feito, consoante certidão de impulsionamento de fl. 

90, deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão de decurso de 

prazo de fl. 91.

Tentada a intimação da parte autora para promover o regular andamento 

do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, foi certificado nos 

autos que sua intimação pessoal fora negativa, bem como não há 

endereço nos autos do inventariante (fl. 93).

Anoto que ausente endereço atualizado da parte autora, deve ser a 

intimação reputada como válida, isso porque compete à parte autora 

manter seus cadastros atualizados, a teor do artigo 274 do Código de 

Processo Civil.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar-se a 

providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 28 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15403 Nr: 529-30.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA 

BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 PROCESSO: 529-30.2006.811.0033

CÓDIGO: 15403

REQUERENTE: ARY KARA JOSÉ

REQUERIDO: JOSÉ RODRIGUES BORGES

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Certifique-se acerca do informado pelo advogado da parte autora à fl. 366, 

voltando os autos conclusos para ratificação.

Quanto ao certificado à fl. 369, reitere-se a intimação das partes para 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o devido pagamento, defiro o pleito formulado pelo perito à fl. 368.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 1300-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA WANESSA DE MELO CHAGAS 

SANTOS, JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1300-56.2016.811.0033

CÓDIGO: 64316

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

REQUERIDO: LAURA WANESSA DE MELO CHAGAS SANTOS E OUTRO.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Citem-se os executados, consoante solicitado pela exequente à fl. 92.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29322 Nr: 71-37.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, sendo as oito pessoas filhos da falecida, plenamente possível a 

habilitação deles nos presentes autos.Por tal razão, DEFIRO a habilitação 

aos autos de JOSÉ OTÁVIO D SILVA, JOSÉ ELIAS DA SILVA, MARIA 

MADALENA DA SILVA, CÍCERO PEDRO DA SILVA, CLAUDINETE DA 

SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS, JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA E 

MARIA CLAUDETE DA SILVA, como herdeiros da de cujus, Lindinalva 

Maria da Conceição, ao passo que DETERMINO a alteração do pólo ativo 

no registro do Apolo e capa dos autos. Designo o dia __/__/2018, às __:__ 

horas, para audiência de instrução e julgamento.Caso ainda não indicado, 

na inicial ou na resposta oferecida, intimem-se as partes a apresentar em 

cartório, na forma do artigo 357, §4º e 450 do Código de Processo Civil, o 

rol de testemunhas a serem ouvidas com antecedência mínima de 15 

dias.Devem as partes, ainda, cumprirem com o que dispõe o artigo 455 do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.Expeça-se o 

necessário.São José do Rio Claro - MT, 27 de setembro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64053 Nr: 1182-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA - ME, 

IVANETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1182-80.2016.811.0033

CÓDIGO: 64053

REQUERENTE: BANCO BRADESO S/A

REQUERIDO: IVONETE JACOMINA ZUCCHI DE LIMA – ME E OUTRO

DESPACHO

 Vistos em correição.

Antes de apreciar o pleito de fl. 101/102, determino à parte autora que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as correspondências 

devolvidas encartadas às fls. 95 dos autos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77606 Nr: 479-81.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO - 

OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 479-81.2018.811.0033

CÓDIGO: 77606

REQUERENTE: ISMAEL ALVES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

 DESPACHO

 Vistos em correição.

Considerando a existência de dois prazos no despacho de fl. 83, 

determino a intimação da autarquia requerida para o cumprimento do ali 

disposto, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80170 Nr: 1620-38.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOSWALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1620-38.2018.811.0033

Cód. 80170

Vistos em correição.

Concedo o prazo pretendido pela parte autora à fl. 89.

Decorrido referido prazo, intime-se a parte providenciar o necessário ao 

regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário para a citação da parte executada, conforme 

solicitado à fl. 89.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51437 Nr: 595-63.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA FELICIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 595-63.2013.811.0033

Cód. 51437

Vistos em correição.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se.
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Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15843 Nr: 966-71.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC AUTO PEÇAS LTDA - ME, ADAILTON 

JOSE DO NASCIMENTO, ALCY PEREIRA ALEXANDRE, ADRIANA CRISTINA 

DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO TRANALLI MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA SOARES - OAB:000001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Autos nº 966-71.2006.811.0033

Cód. 15843

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito solicitado pela parte autora (fls. 

180/181).

Com o decurso do prazo, intime-se o exequente a requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 26 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68625 Nr: 199-47.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LACHOVICZ HUZIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Intime-se, via DJe, o advogado do Recuperando (José Maria Mariano) 

para que, em 5 (cinco) dias, (i) junte nos autos procuração ad judicia, e (ii) 

manifeste-se sobre o cálculo de pena de fls. 91/92 e quota ministerial de 

fls. 93/96.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64765 Nr: 1546-52.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.97, requerendo 

o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57824 Nr: 43-30.2015.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência de fls.97, requerendo o que for 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55149 Nr: 905-35.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA TUCUNARÉ LTDA., ELIANE BALAROTTI 

REDIVO, EDUARDO BALAROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADILSON SARTORI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.112, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68916 Nr: 466-19.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE GOMES LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ – MT em desfavor de CLAUDETE GOMES LISBOA.

Petição de fl. 28 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 28], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78946 Nr: 1032-31.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F. DOS SANTOS COMÉRCIO DE MADEIRAS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
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DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de A. F. DOS SANTOS COMÉRCIO DE 

MADEIRAS – ME.

Petição de fl. 10 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 10], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51957 Nr: 1167-19.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMAR DE ARAUJO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de ADELMAR DE ARAÚJO LOPES

Petição de fl. 32 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição do credor [fls. 32], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20839 Nr: 688-02.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA MENINO CLÁUDIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133/MT

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16313 Nr: 1396-23.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON DOCKHORN, RICARDO 

DOCKHORN, LAURA DOCKHORN, GELSON DOCKHORN, CONCEIÇÃO 

APARECIDA BARBIERI DOCKHORN, RENI RODRIGUES, MÁRIO GERALDO, 

MÁRIO GERALDO, EDUARDO DOCKHORN, LINDALVA BERTO 

DOCKHORN, IZABEL CRISTINA SAIA DOCKHORN, RAIMUNDO 

FRANCISCO, RAIMUNDO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29290 Nr: 39-32.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA FERREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, o Ministro Relator, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do 

CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, deferiu excepcionalmente efeito 

suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos 

estaduais, para afastar a imediata aplicação do referido acórdão antes da 

apreciação, pela Suprema Corte, do pleito de modulação dos efeitos da 

orientação estabelecida nesse apelo extremo.Portanto, por mais esse 

viés, impossibilitada está esta unidade judiciária em dar provimento aos 

aclaratórios manejados, na forma, modo e pleito em que deduzido.3. 

DESPROVEJO, por isso, os embargos de declaração de fls. 235/245, ante 

a inexistência da alegada contradição na decisão hostilizada.4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Desentranhe-se a 

petição de fl. 246, visto que alheia ao feito, juntando-a aos autos 

correspondentes.b)Intimem-se os patronos das partes da presente 

decisão.c)Preclusa a via recursal, cumpram-se as deliberações da 
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decisão de fls. 231/233-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 671 Nr: 145-82.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVAL SEMAN, JOÃO ALVERI OTTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-29.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000352-29.2018.8.11.0033 REQUERENTE: SANDRA REGINA 

FONSECA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A DECISÃO Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Morais, formulada por SANDRA REGINA FONSECA, em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A, na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida 

que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelos danos morais suportados. Requer em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Sucinto relatório. Decido. Não obstante, as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a 

exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua analise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar do pedido de 

tutela de urgência após a formação da angularidade da relação 

processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar documentos 

relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos dos artigos 

18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada 

a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte ré resposta 

escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do contrato pelo 

qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, outros 

documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para comparecer à 

audiência marcada, devidamente representada, se for o caso, sob pena 

de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de setembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000040-53.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ELENI APARECIDA 

DOS SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A DESPACHO Visto, 

Intime-se a parte autora para que junte aos autos documentos que 

comprove a renegociação da dívida nos termos descrito na inicial, bem 

como o boleto único emitido pelas rés no valor de R$ 115,00 (cento e 

quinze reais), no prazo de 5 (cinco) dias. Com o aporte dos documentos, 

intimem-se as requeridas para que se manifestem no prazo legal. Após, 

concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 06 de novembro de 2018 , às 14:40 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 1 de outubro de 2018. GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66316 Nr: 2484-47.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVALDO DE FREITAS MACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo Vossa Excelência para dar fiel quitação do acordado em audiência 

preliminar, bem como para comprovar o protocolo dos procedimentos do 

CAR, APF e PRAD, já que o que exige são apenas os protocolos 

administrativos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21874 Nr: 2132-51.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO LEITE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO VELOSO DA SILVA - 

OAB:13186/CE

 defiro o requerimento formulado pelo acusado Humberto Leite de Alencar 

às fls. 105-v./107 e revogo a prisão preventiva a que se encontra 
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submetido, relativa aos fatos em apuração no presente feito, e lhe 

concedo o benefício da liberdade provisória sem fiança, condicionada a 

medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos artigos 316, 

319 e 321, todos do Código de Processo Penal.Imponho ao réu as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 

319 do CPP:1.Proibição de acesso ou frequência a bares, prostíbulos e 

lugares afins;2.Recolhimento domiciliar no período noturno, durante a 

semana entre as 20h00min e as 06h00min, e por tempo integral nos dias 

de folga;3.Proibição de se ausentar da comarca onde reside, sem 

autorização judicial, por mais de 08 (oito) dias.4.Comparecimento mensal 

em juízo, a fim de informa e justificar suas atividades laborativas.Ainda, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 

2019, às 13h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade, nos termos do artigo 411 do 

Código de Processo Penal.Expeçam-se alvará de soltura em benefício do 

acusado Humberto Leite de Alencar, se por outro motivo não permanecer 

preso, e carta precatória para cumprimento da ordem de soltura.Dê-se 

baixa no mandado de prisão expedido neste feito. Intime-se o Ministério 

Público Estadual.Cumpra-se

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64030 Nr: 281-93.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: .MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DA SILVA, VANESSA 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANESSA MONTEIRO, Filiação: Elizabeth, 

data de nascimento: 17/11/1995, natural de Porto Alegre do Norte-MT, 

convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos que, no dia 30 de janeiro de 2018, por 

volta das 16h20min., na residência localizada na Rua Estrada, nº 

324,Bairro: Vila Nova, nesta cidade e comarca de Vila Rica-MT, CARLOS 

PEREIRA DA SILVA vulgo "Baby",qualificado às fls. 13/16 e 18, e 

VANESSA MONTEIRO, qualificada às fls. 20/22 e 24, agindo em concurso 

e unidade de desígnios, utilizando-se de grave ameaça com emprego de 

arma branca (faca), subtraíram, para si, um aparelho celular marca Alcatel 

Onetouch, um botijão de gás, e itens de higiêne pessoal, consistentes em: 

um perfume, pasta e escova de dentes, todos pertencentes à vítima José 

Pereira Santos. A ré VANESSA MONTEIRO, fora denunciada como incurso 

nas regras do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 29, todos do Código 

Penal.

Despacho: Vistos.Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Carlos Pereira da Silva, 

vulgo “Baby”e Vanessa Monteiro, imputando-lhes a prática das infrações 

penais previstas nos artigos 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 29, do Código 

Penal.Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, constato 

a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do 

fumus boni juris. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código do Processo 

Penal.Considerando os critérios dos artigos 394 do Código do Processo de 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário.Nos 

termos do Código de Processo Penal, artigo 396, determino a citação dos 

(a) denunciados (a) para responderem à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma 

procedimental, devendo constar no mandado que, na resposta, poderão 

arguirem preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário.O oficial deverá indagar aos (à) acusados 

(a) se possuem advogado constituído ou condições para contratar um. 

Caso o acusado declare não possuir condições para constituir advogado, 

voltem os autos conclusos para nomeação de defensor dativo.II. Defiro os 

requerimentos formulados pelo Ministério Público no item 2 da 

cota.Proceda-se a juntada das folhas e certidões de antecedentes 

criminais do réu, conforme requerido pelo Ministério Público.III. Havendo 

processos de execução penal em trâmite em desfavor dos réus, 

proceda-se à comunicação do juízo competente, conforme determinado 

pela Resolução CNJ nº. 113/2007, artigo 20.IV. Comunique-se o 

recebimento da denúncia ao Distribuidor desta comarca e ao Instituto de 

Identificação, bem como, proceda-se a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Ciência ao Ministério 

Público e à Autoridade Policial representante.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 28 de setembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 1873-22.2011.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMIZZOLLO & ROCHA OMIZZOLLO LTDA, 

ODEMIRO SOUZA GULART, CARLOS NEREU STELLA OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13.820-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 111 "CERTIFICO, e dou 

fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 25474, na qual 

figuram como requerente AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e como 

requerido OMIZZOLLO & ROCHA OMIZZOLLO LTDA que não consegui 

localizar as áreas/imóveis rurais registrados sob a matrícula 3.299 e 3.665 

discriminados no mandado, sendo que anteriormente teria ido no INDEA/MT 

e lá obtive informações que os executados não residem mais nesta 

cidade, tão pouco possuem as terras acima descritas, pois venderam tudo 

(certidão anterior datada de 09 de agosto de 2018). Ante ao exposto 

DEIXEI de proceder a Penhora e Avaliação determinadas e devolvo à 

Segunda Secretaria para que sejam tomadas as providências cabíveis 

(...)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56688 Nr: 2351-54.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE GUIMARÃES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora através de seu 

advogado, para com urgência proceder a juntada da procuração nos 

autos de Carta Precatória nº 0001042-73.2018.8.14.0136, distribuida no 

juízo de Canaâ dos Carajas/PA, para cumprimento do ato deprecado, sob 

pena de devolução sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56701 Nr: 2356-76.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa técnica a apresentar, no prazo 

legal, as alegações finais, conforme determinado as fls. 241/242.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 1116-62.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR PIMENTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BATISTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LOPES TEIXEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ DA MOTA 

SOARES - OAB:OAB/MT 9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes para se 

manifestarem acerca do cálculo de fls. 121, conforme decisão de 

fls.117/118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67112 Nr: 2250-46.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSEMIRO CORREIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAENGE - ENGENHARIA DE SANEAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES LTDA, GENTIL DO CARMO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802/MT, GUSTAVO RODRIGUES CAPOCIAMA DE REZENDE - 

OAB:148.106/SP, LUIZ FERNANDO NAVAJAS - OAB:150.315/SP, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6882/O, 

THIAGO VINICIUS SAYEG EGYDIO DE OLIVEIRA - OAB:199.255/SP

 Embargos de Terceiros

Código: 67112

Vistos.

Trata-se de ação de Embargos de Terceiros com pedido de tutela de 

urgência de natureza cautelar opostos por JOSÉ CASSEMIRO CORREIA 

NETO em face de SAENGE – ENGENHARIA DE SANEAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES LTDA e GENTIL DO CARMO LIMA, todos qualificados nos 

autos, objetivando-se, em síntese, a concessão de tutela de urgência para 

manter-se na posse do bem litigioso (Faz. Santa Fé do Xingu) e suspender 

a liminar deferida no processo de Reintegração de Posse Cód 54111 em 

favor do primeiro embargado.

Com a inicial juntou-se documentos de fls. 34/281.

É o relatório.

DECIDO.

No caso dos embargos de terceiros o Código de Processo Civil reserva 

dispositivo legal especifico para tratar da concessão da medida liminar 

estabelecendo em seu artigo 678 que caso fique suficientemente provado 

o domínio ou a posse, será concedida decisão determinando a suspensão 

das medidas constritivas sobre o bem e a manutenção ou reintegração de 

posse do embargante.

Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, entendo 

necessário a realização de audiência preliminar destinada a prova da 

posse. Assim, designo audiência de justificação prévia para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 17:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

devendo a parte Embargante apresentar rol de testemunhas, bem como 

providenciar suas intimações nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil.

 Por cautela, até a data da audiência, suspendo o cumprimento do 

Mandado de Reintegração de Posse expedido nos autos principais (Cód 

54111), dê-se ciência ao Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento 

do referido mandado.

Intimem-se o Embargante e os Embargados, na pessoa de seus 

respectivos advogados, via DJE.

 Junte-se cópia desta decisão nos autos principais (Cód 54111).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Vila Rica/MT, 27 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19228 Nr: 2270-52.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO CEZAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADO o réu, através de seu advogado, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.536,59 (um mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 133/139, 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF do réu junto à divida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC/PJMT.

Fica cientificado de que para efetuar o pagamento deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF do 

pagante. Clicar no item “custas” incluir o valor das custas. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-45.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LUIZ DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Analisados os autos, constato ter o requerente informado não 

possuir condições financeiras de contratar advogado, conforme certidão 

anexa. Ademais, atualmente esta Comarca não conta com Núcleo da 

Defensoria Pública para atendimento dos jurisdicionados hipossuficientes. 

Sendo assim nomeio advogado (a) dativo (a) para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto pela requerida, na pessoa do (a) Dra. 

Celio Oliveira de Souza Junior , OAB/MT 12797/B, que deverá ser intimado 

(a) pessoalmente para tomar conhecimento da presente nomeação e se 

manifestar nos autos no prazo legal. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados ao final. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-89.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR REIS CARDOSO (REQUERENTE)

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 
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rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo 

Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O, Bruno Delgado Chiaradia - OAB:177650 SP, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431/B - MT, 

FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:13985/B, Fernando Tardioli 

Lúcio de Lima - OAB:OAB/SP 206.727, João Batista de Araújo e Silva 

- OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - OAB:8.141-B, Lair Pereira 

Martins - OAB:31269/RS, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - 

OAB:181187, Luciana Sezanowski - OAB:OAB/PR - 25.276, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, Marcio Vinícius Costa Pereira - 

OAB:22.195-A/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11.449, NOELI 

IVANI ALERTI - OAB:4.061, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, 

Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE 

CAMILO - OAB:22.135-B, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, STEPHANY 

MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612, Vitor 

Carvalho Lopes - OAB:131.298/RJ

 Vistos em correição.[...] Em que pese à leitura apenas da Ementa do 

Julgado citado (Conflito de Competência n. 149.561) num primeiro momento 

possa sinalizar uma mudança de paradigma, da leitura do voto não 

consegue extrair as conclusões trazidas pelo Recuperando, 

especialmente porque verifica-se se tratar de julgamento de conflito de 

competência, sendo o pano de fundo a fixação da competência para o 

reconhecimento da essencialidade do bem e sua consequente 

manutenção na posse do recuperando durante o referido período.Nesta 

esteira, verifica-se no voto não haver qualquer discussão a fundo a fim de 

possibilitar a submissão do bens gravados com alienação fiduciária aos 

efeitos da recuperação judicial, de modo a alterar o quando determinado 

no art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005. Nesta esteira, indefiro o pedido. Ciente 

do agravos interpostos à ref. 158 Banco Santander, REf. 159 LOUIS 

DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E 

COMÉCIO DE FERTILIZANTES S.A., REf. 161Banco Bradesco, Ref. 162 

BANCO FIBRA S.A e MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.Cadastre-se os advogados peticionantes e 

substabelecimentos.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33929 Nr: 24-52.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN FERREIRA LIMA LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Cód. 33929

DECISÃO.

Vistos em correição.

Considerando a liminar deferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, em que se determinou a reinquirição da vítima Shayane 

Inês Lima Luciano (fls. 222/226), DESIGNO audiência para sua oitiva para 

a data de 10/10/2018 às 16h:30min.

Intimem-se as partes.

Comunique-se o MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12335 Nr: 1097-35.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Ferreira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Gluger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT, Silvia Beatriz Kourenço Fernandes - OAB:10819/MT, 

VERGINIA CHINELATO - OAB:24.047/MT

 Código nº: 12335

DECISÃO.

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2241 Nr: 2-77.2003.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina Rodrigues Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Código nº: 2241

DECISÃO.

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31026 Nr: 1000-30.2012.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON ARAÚJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Código nº: 31026

DECISÃO.

 Vistos em correição.

Considerando, a petição de fl 231, bem como a certidão de fl. 229 

informando a inexistência do backup de mídia digital atrelado a 

necessidade de apreciação da prova por parte do Egrégio Tribunal de 
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Justiça.

Designo audiência de instrução e julgamento às 09 horas e 40 minutos do 

dia 18 (dezoito) de outubro de 2018.

Intimem-se as testemunhas e as partes, para que compareçam à 

solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5990 Nr: 927-05.2005.811.0035

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tork Oeste Comércio de Máquinas Latda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei de Jesus Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anselmo Mateus Vedovato 

Júnior - OAB:9429-MS, Elda A. dos Santos Mendes - 

OAB:8436-A-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 5990

DECISÃO.

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte autora, para que se manifeste em termo de 

prosseguimento no prazo de 48 horas sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6979 Nr: 602-93.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibrás S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Zamo de Oliveira, Artêmio Luiz 

Baptistella, Elenita Maria Dalcin Baptistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 6979

DECISÃO.

 Vistos em correição.

Ante ao decurso do prazo de suspensão, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 48 horas, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 24 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1452 Nr: 434-67.2001.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 1452

DECISÃO

Vistos em correição.

Compulsando os autos, denota-se que o executado foi citado por edital às 

fls. 38 e 40/41, e até o presente momento não se manifestou nos autos, de 

rigor que lhe seja nomeado curador especial.

 Destarte, nomeio a Defensoria Pública Estadual, a qual deverá ser 

cientificada desta decisão. Intime-se o defensor constituído de seu múnus, 

cientificando-o das obrigações e restrições constantes nos artigos 21, 22 

e 23 da CNGCJ/MT.

No mais intime-se a DPE para que manifeste sobre a constrição de fls. 

79/82 e 98.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11821 Nr: 674-75.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Morais Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 11821

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Célia Morais Martins em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 25 de setembro 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33327 Nr: 1721-45.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir José Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larri Herter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristian barichello - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647/B

 Código nº: 33327

Vistos em correição.

 Remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafo, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.

Atente-se a secretaria para o cadastramento dos procuradores de fl. 28 

aos presentes. Altere-se a capa dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34151 Nr: 230-66.2014.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 34151

 DESPACHO

Vistos em correição.

Cumpra-se decisão anterior.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12578 Nr: 1334-69.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 12578

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Antonio Braz da Silva em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 25 de setembro 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13902 Nr: 1062-41.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 13902

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Djanira Alves da Cruz/ em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 25 de setembro 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1046-82.2013.811.0035

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA REPRESENTADO PELA 

INVENTARIANTE CREUZA BARBOSA DA SILVA, ESPÓLIO DE ERCIDIA 

BARBOSA DA SILVA REP. P/ INVENTARIANTE CREUZA BARBOSA DA 

SILV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, Catarino 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Código 32692

DESPACHO

Vistos em correição.

1°) Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 144, juntando-se cópia da 

decisão do agravo.

2º) Sem prejuízo, digam as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando a pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

 Alto Garças, 27 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7131 Nr: 697-26.2006.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos do Nascimento Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno Aparecido Gonçalves, Transportadora 

Roma Ltda, Real Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

RAQUEL DE FARIA GIANELLI - OAB:15820, Roberto de Avelar - 

OAB:8165/MS, Rogério de Avelar - OAB:5991/MS 12303MT, Rogério 

Nunes Guimarães - OAB:6569/MT, Sandra Mara Librelotto 

Prazeres - OAB:269671/SP

 Código nº: 7131

DECISÃO.

 Vistos em correição.

Cumpra-se decisão de fls. 320/321.

No mais, proceda-se com o cadastramento dos advogados e altere-se a 

capa dos autos conforme requerido às fls. 323/324.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5498 Nr: 663-85.2005.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mendes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 5498

 DESPACHO.

Vistos em correição.

 Remetam-se os autos a contadoria judicial para a realização de cálculos 

do débito.

Após, com juntada dos cálculos, dê-se vista as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31375 Nr: 1373-61.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Ribeiro de Carvalho, Nelson Ludwig, 

Roland Trentini, Alessandra Queiroz Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 31375

DESPACHO.

Vistos em correição.

 Abra-se vistas dos autos ao MPE para se manifeste sobre a necessidade 

de realização de pericia grafotécnica.

 Após conclusos.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33409 Nr: 1804-61.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Aloísio Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Passinato Amorim, LEONE NUNES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Couto Carvalho Araújo 

- OAB:OAB/MT 11.953B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Severino Júnior - 

OAB:88.596/MG

 Código 33409

DESPACHO

Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

 Alto Garças, 27 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33182 Nr: 1586-33.2013.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Aloísio Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Passinato Amorim, LEONE NUNES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MORAES THOMÉ - 

OAB:OAB/GO 22.525, Rogério Couto Carvalho Araújo - OAB:OAB/MT 

11.953B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Severino Júnior - 

OAB:88.596/MG

 Código 33182

DESPACHO

Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

 Alto Garças, 27 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10771 Nr: 1184-25.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo José Fregozene - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Cód. 10771

DESPACHO

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente decisão de fl. 64.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças, 27 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12870 Nr: 85-49.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aruanna Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avon Cosmesticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nunes - 

OAB:144766/SP

 Código 12870

DESPACHO

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem a fim de sanar erro material no despacho proferido 

à fl. 266 dos autos.

Assim retifico o retro despacho de fl. 266 nos seguintes termos:

Considerando-se a existências de saldo remanescente no valor de R$ 

625,22 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), intime-se 

a parte executada para que efetue o pagamento do valor remanescente 

da dívida no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotando-se o prazo sem que 

haja pagamento do débito, tornem-se conclusos para as deliberações 

pertinentes.

No mais, expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso 

depositado à fl. 184 em favor do exequente.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13897 Nr: 1057-19.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Medeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº: 13897

DECISÃO.

Vistos em correição.

Considerando petição de fl. 143, HOMOLOGO o cálculo apresentado na 

data 30/05/2016, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região mediante expedição de RPV – Requisição de 

Pequeno Valor, consoante dispõe no artigo 535, § 3º, NCPC.

Às providências.

Alto Garças-MT, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13897 Nr: 1057-19.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Medeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 13897

DECISÃO.

Vistos em correição.

Considerando petição de fl. 143, HOMOLOGO o cálculo apresentado na 

data 30/05/2016, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região mediante expedição de RPV – Requisição de 

Pequeno Valor, consoante dispõe no artigo 535, § 3º, NCPC.

Às providências.

Alto Garças-MT, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6657 Nr: 381-13.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOS, SdOS, ODR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélida Santos da Silva - 

OAB:133.499-RJ

 Código 6657

DESPACHO

Vistos em correição.

Proceda-se com avaliação dos veículos penhorados às fls. 138/145.

Com o aporte, abra-se vistas às partes para que se manifestem no prazo 

de 10 (dez) dias acerca do laudo.

Às providências.

Alto Garças, 27 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6462 Nr: 240-91.2006.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 6462

DESPACHO.

Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para que colacione aos autos a certidão de óbito 

para que comprove o falecimento da mesma.

Em seguida, tornem-se conclusos para deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5163 Nr: 404-90.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Venero Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 5163

DESPACHO.

Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para que colacione aos autos a certidão de óbito 

para que comprove o falecimento da mesma.

Com a juntada da certidão de óbito, intime-se o INSS para que se manifeste 

sobre a habilitação de herdeiros.

Em seguida, tornem-se conclusos para deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4751 Nr: 187-47.2005.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondofértil - Produtos Agropecuários ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldemir Edson Krampe, Mariza Inez Krampe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 4751

 DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista que cabe ao Magistrado tentar conciliar a todo o momento, 

e havendo pedido expresso nesse sentido remeto os autos ao CEJUSC 

para audiência de conciliação.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 26 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31424 Nr: 1426-42.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA ANDREIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Cód. 31424

DECISÃO
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Vistos em correição.

Fl. 91: Defiro.

Considerando a necessidade de produção de prova oral no caso em 

apreço, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

29/11/2018, às 14h00min, justificando desde já o apontamento de 

solenidade de forma dilargada no reduzido número de servidores.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho (art. 450 do NCPC).

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 26 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34151 Nr: 230-66.2014.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se o Sr. Antônio Vicente Gottems conforme requerido à fl.56.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 11 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58150 Nr: 1777-05.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao patrono do réu para 

cientificá-lo da decisão em regime de plantão regionalizado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12369 Nr: 1131-10.2009.811.0035

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvan Barbosa de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho - 

OAB:9.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 12369

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Pedido de Alvará Judicial promovido por GILVAN BARBOSA 

DE MATOS.

Conforme certidão de fl. 36, certificou-se o decurso de prazo, sem 

manifestação da parte autora acerca da decisão de fl. 35.

É relatório. Decido.

 Tendo em vista que a parte autora devidamente intimada para proceder 

com prosseguimento do feito, quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 

36, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do NCPC.

Sem custas e honorários eis que a parte autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 24 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COLEHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41566 Nr: 849-14.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robisley Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na denúncia para:a) CONDENAR o réu ROBISLEY PINHEIRO DA SILVA, 

vulgo “ROBÃO” ou “ROBINHO”, pela prática do crime previsto no artigo 

157, parágrafo 2°, incisos I, II e V, do Código Penal (por duas vezes), em 

concurso formal;b) ABSOLVÊ-LO da acusação de prática do crime 

previsto no artigo 288, parágrafo único, primeira parte, do Código Penal, 

por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 

386, VII, do CPP. Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código 

Penal, passo à dosimetria da pena. Analisadas as diretrizes do artigo 59 

do CP, verifico que o réu é TECNICAMENTE PRIMÁRIO. Não foram 

coletados elementos para aferir a sua CONDUTA SOCIAL e 

PERSONALIDADE. Os MOTIVOS são comuns à espécie de crime. A 

CULPABILIDADE, por outro lado, deve ser valorada negativamente, vez 

que superou a normalidade, devido à premeditação do crime e a extrema 

violência exercida contra as vítimas, que foram severamente agredidas 

durante a execução do assalto. As CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS 

também são desfavoráveis, pois o crime foi praticado durante o período 

noturno, momento em que uma das vítimas chegava do trabalho, enquanto 

sua esposa dormia. Além disso, durante as audiências, apesar do longo 

tempo transcorrido desde a data do fato, constatou-se visivelmente o 

abalo e o medo sofrido pelas vítimas, que se emocionaram em razão da 

gravidade concreta do fato criminoso. Por fim, não há provas de que o 

COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS tenha de alguma forma contribuído para 

a prática dos delitos. Diante disso, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de 

reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo. 
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Não há circunstâncias atenuantes.Por sua vez, presente a circunstância 

do artigo 62, inciso I, do Código Penal, haja vista que ficou comprovado 

que o réu dirigia a atividade dos demais comparsas na execução do delito, 

atuando na condição de líder, agravo a pena em 1/6 (um sexto) 

elevando-a ao patamar de 7 (sete) anos de reclusão e 21 (vinte e um) 

dias-multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 59-64.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória (art. 201 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alexandre Rumiatto - 

OAB:.16856/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, acerca das datas designadas para praceamento 

do bem, a saber: 1º Leilão dia 15.11.2018 às 14horas; 2º Leilão dia 

29.11.2018 às 14horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 76-37.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás, 

Maria de Lurdes Kuhn Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, acerca das datas designadas para praceamento 

do bem, a saber: 1º Leilão dia 15.11.2018 às 14horas; 2º Leilão dia 

29.11.2018 às 14horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16993 Nr: 169-44.2008.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro André da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A/MT, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LEILIANE ABREU DIAS, para devolução dos 

autos nº 169-44.2008.811.0092, Protocolo 16993, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44715 Nr: 2631-56.2017.811.0092

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Pereira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC Química do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Ferreira Pires Sobrinho - 

OAB:73891/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos de 

terceiros formulados por Vanda Pereira Vieira em face de FMC QUÍMICA 

DO BRASIL LTDA, confirmando a liminar deferida, ficando resolvido o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Por consequência, 

determino o cancelamento da averbação nº 03/686 realizada sobre o 

imóvel objeto da matrícula nº 686, do SRI, do Cartório de 1º Ofício da 

Comarca de Alto Taquari/MT, bem como da penhora efetivada nos autos 

de Execução de Título Extrajudicial nº1125-65.2005.811.0092 – Código 

14386 em apenso, com o seu respectivo levantamento e cancelamento de 

eventual hasta pública.Condeno a parte embargada no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre 

o valor da causa.Com o trânsito em julgado, translade-se cópia desta 

decisão para os autos de Execução em apenso – Código: 14386. Após 

arquivem-se.P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50497 Nr: 2167-95.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50497

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda com Antecipação de Tutela 

proposta por Eder Assunção de Souza em face de Giniane Pedroso da 

Chaga, em relação à menor Gabriely Chagas Souza.

Alega o requerente que foi homologado acordo nos autos da Ação de 

Regulamentação de Guarda – Código: 32731, o qual tramitou na Vara 

Única de Alto Taquari, que a guarda definitiva da menor Gabriely ficaria 

com a genitora ora Requerida, e que o mesmo poderia exercer livremente 

seu direito de visitas, mediante comunicação prévia a requerida.

Aduz que de lá para cá vem exercendo a guarda de fato da filha, e que a 

mesma tem frequentado a casa da sua genitora livremente, contudo, 

observou que quando a menor está na casa da requerida tem deixado de 

frequentar a escola, refletindo no seu estudo e consequentemente nas 

notas escolares, demonstrando desídia da genitora em relação a vida 

escolar da infante.

 Por tais motivos, requer a guarda provisória da filha, a título de 

antecipação da tutela e ao final a procedência do pedido, confirmando e 

deferindo a sua guarda unilateral.

 Vieram os autos conclusos. Decido.

Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, 

sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.

As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a 

teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único 

de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo.

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo.

 Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, as assertivas 

lançadas pelo autor, não se revestem de intensidade e força necessárias, 

para, mesmo em mera cognição sumária, convencer da probabilidade do 

direito acerca dos fundamentos invocados.

Assim, vale dizer, que os elementos até então trazidos pelo autor não 

oferecem, a princípio, grau de probabilidade da existência do direito 

alegado, ensejando dúvida na convicção do Julgador.

I - Assim, por não terem elementos para sustentação do quantum 

pretendido pelo parte requerente, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, 

não concedendo a guarda provisória da menor Gabriely Chadas Souza, 

em favor do seu genitor, ora requerente, tendo em vista que as alegações 

supracitadas não caracterizaram o perigo de dano grave à criança, 

conforme elencado no artigo 300 do CPC;.

 II - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

 III - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.
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IV - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

V - ADVIRTA-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

VI - INTIMEM-SE as profissionais do Juízo para realização de estudo 

psicossocial com as partes e a menor, no prazo de 15 dias, a serem 

juntados nos autos.

VII – Com a juntada do estudo psicossocial, venham os autos conclusos 

para reexame do pedido de tutela de urgência.

Alto Taquari/MT, 16 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50489 Nr: 2155-81.2018.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50489

I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

III - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

IV - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

V - ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49959 Nr: 1897-71.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 49959

I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II - DEFIRO o pedido de guarda provisória dos menores em favor da autora, 

bem como o pedido de alimentos provisórios que fixo em 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo mensal vigente, bem como metade das 

despesas extraordinárias, a partir da citação, a ser pago mensalmente, 

até o dia 05 (cinco) de cada mês, diretamente depositado na conta de 

titularidade da genitora.

 III – INTIMEM-SE as profissionais do Juízo para realização de estudo 

psicossocial com a parte autora e as menores, no prazo de 15 dias, a 

serem juntados nos autos.

IV - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

V - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

VI - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

VII - ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18987 Nr: 1482-40.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schutter do Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Leite Pimentel - 

OAB:RS/19507

 DESPACHO

Considerando o questionamento da parte executada quanto ao critério 

utilizado para atualização do crédito tributário, determino a remessa dos 

autos ao CONTADOR, para realização do cálculo utilizando-se da taxa 

Selic acumulada mensalmente, ou seja, a soma mês a mês do índice, com 

a posterior aplicação do resultado ao valor original do débito, sem 

capitalização dos juros.

Sobre o resultado da atualização deve ser acrescentada a multa no 

percentual de 2% (dois por cento) e os honorários advocatícios no 

percentual de 10% (dez por cento).

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-43.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA (ADVOGADO(A))

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000100-43.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DOS 

SANTOS, ANTONIO CARLOS LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: PICINI 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Indefiro o pedido de fls.69, vez que 

postulado em nome dos autores. Ademais, não constam nos autos, 

certidão de indisponibilização do sistema PJE 2.0 que justifique o pedido 

em análise. ALTO TAQUARI, 26 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-49.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))
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ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000119-49.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Antônio Marco dos 

Santos ajuizou Ação de Indenização por Dano Moral em face da MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A, alegando que contratou a reclamada como 

seguradora de seu veículo CROSSFOX, ANO 2007, PLACA KAS 0454. 

Relata que sofreu acidente com seu veículo teve seu nome protestado 

indevidamente pela ré, porém, nunca celebrou negócio jurídico com a 

mesma. Relata que sofreu acidente com seu veículo, necessitando do 

reboque/guincho para levar o mesmo até a concessionária localizada na 

cidade de Rondonópolis/MT, momento em que contatou a seguradora 

acordado o serviço acima necessitado. Contudo, aduz que uma empresa 

de reboque/guincho chamada JK LOCAÇÕES da cidade de Costa Rica/MS 

buscou o seu veículo em sua casa para leva-lo até a concessionária em 

Rondonópolis/MT, porém, deixou de constar no CHECK LIST – REMOÇÃO 

dos dados do veículo, bem como a quilometragem do esmo quando o 

buscou em sua casa. Destaca ainda que a empresa JK LOCAÇÕES não 

deixou o seu veículo na concessionária, e sim em outra concessionária de 

Reboque/Guincho denominada TELE GUINCHO na cidade de Rondonópolis 

a qual entregou o seu veículo na concessionária. Por fim alega que a 

empresa Tele Guincho ao preencher a ficha de vistoria no campo 

referente a quilometragem não o fez corretamente, constando 172710 Km 

e já a concessionária ao receber o veículo realizou vistoria e constou 

95522 Km. Assim, o requerente alega discrepância com relação à 

quilometragem do seu veículo, uma vez que quando veículo foi levado á 

concessionária constava com 95031 Km e quando chegou ao local estava 

com 95522 Km, com um acréscimo de 491 Km. Além disso, informa que 

pagou à requerida seguro ilimitado referente ao serviço de reboque, sendo 

injusto pagar por um serviço e não usufruir, uma vez que o seu veículo foi 

levado até a concessionária “rodando” e não por reboque. Requereu a 

procedência do pedido para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A inicial veio instruída com documentos. 

Citada, a parte ré apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da Demanda (I.D 14251591). Impugnação à contestação apresentada (I.D 

14355258). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, consigno que as partes não 

manifestaram interesse na produção de outras provas, possibilitando o 

julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, prestigiando, com isso, os princípios da celeridade e 

razoável duração do processo. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o 

ônus da aprova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito. II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Pois bem, em análise das alegações e provas 

produzidas pelas partes, vislumbro não assistir razão à parte autora. Isso 

porque, conforme alega na inicial, houve ilícito contratual, de modo ter 

ferido a sua personalidade e dignidade humana, contudo não logrou êxito 

nessa intenção, uma vez que não comprovou ato lesivo ou omissão por 

parte da requerida que enseje a indenização buscada. Contudo, conforme 

alegado e comprovado pela requerida em sua contestação, não assiste 

razão à parte autora, uma vez que assim que lhe foi comunicado o 

sinistro, a seguradora requerida deu início ao procedimento administrativo 

do fornecimento a cobertura contratada, solicitando a execução pelo 

prestador de serviço JK Guincho, e como estava fora do horário 

comercial, houve o agendamento para levar o veículo do requerente para 

a oficina no dia seguinte. Além disso, na tramitação do serviço, no dia 

posterior à solicitação dos serviços da requerida, a empresa JK Guincho, 

prestadora de serviço à requerida informou que por motivos de trânsito 

intenso no caminho ao chegar à concessionária houve um atraso, e ao 

chegar ao destino a mesma se encontrava fechada, sendo preciso deixar 

o veículo em outra base para no dia posterior realizar a devida entrega 

como ocorreu. Assim, fica demonstrado que não houve qualquer vício no 

serviço prestado pela requerida ao requerente que possa configurar lesão 

ou omissão que justifique a indenização pleiteada, pois o serviço foi 

prestado devidamente pela mesma. Ademais, entendo que não restou 

comprovada a alegação de que o veículo do requerente tenha sido 

utilizado sem o seu consentimento no percurso até a cidade de 

Rondonópolis/MT, utilizando apenas como prova uma foto do painel de um 

veículo. Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido 

contido na inicial, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. ALTO TAQUARI, 27 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35186 Nr: 128-67.2009.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE APIACÁS

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.° 128-67.2009.811.0084

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->Juizados da Infância

e da Juventude

PARTE AUTORA: Derli Fernanda Carvalho Bottega

ADVOGADO(S): Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

PARTE REQUERIDA: Roque Derli Bottega

VALOR DA CAUSA: R$ 127.50

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃODO(S) EXECUTADO(S) por todo 

conteúdo da petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1°, do CPC/2015), 

ficando advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do 

prazo legal (03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será 

reduzida pela metade (art. 827, caput, e § 1o do CPC/2015), bem como, 

ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, 

contados da expiração do prazo deste edital. Valor do Débito: 100.007,84 

(Cem mil e sete reais e oitenta e quatro centavos) Despacho/Decisão: 

Código Apoio n°: 35186 Vistos.Trata-se de ação de execução de alimento 

proposta por Derli Fernanda Carvalho Bottega representado por sua 

genitora Joceli Dupim Carvalho, em face de Roque Derli Bottega.todos 

devidamente qualificados.Entre um ato e outro, o executado fora citado 

pessoalmente(fls. 21), no entanto por conseqüência do não pagamento 

teve sua prisão decretada ás fls 25/28.Prisão cumprida, no entanto 

posteriormente foi condedida ordem de soltura mediante habeas corpus( 

207/209). Após longo tramite procedimental, e diante das tentativas 

frustadas de localizar o executado conforme certidão de fls. 186, a parte 

requerente pleiteou pela citação editalícia. Vieram-me os autos conclusos. 

É relato do necessário. Decido. Diante do teor da certidão de fls186 e por 

tudo mais que consta nos autos, DEFIRO o pedido de citação por edital, 

formulado pela exequente ás fls. 278. Assim, EXPEÇA-SE edital de 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO com observância aos artigos 256 e 257 do Código 

de Processo Civil, com prazo de 30 (trinta)dias, consignando o prazo de 

três (03) dias, para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo so pena de lhe ser decretada sua prisão civil 

(artigo 528, §3° do CPC/2015).lntime-se. Cumpra-se. Apiacás, 27 de julho 

de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Eu, Maura Aparecida de Souza Lopes - Técnico Judiciário, digitei.

Apiacás-MT, 24 de agosto de 2018.

Yur Coimbra Muniz

Gestor Judiciário

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Avenida Júlio Campos, N° 977, Bairro: 

Centro, Cidade: Apiacás-MT, CEP: 78.595-000 - Telefone(s): (66) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 645 de 871



3593-1501

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 46320 Nr: 14-55.2014.811.0084

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Carlos Alberto Cordovez, Silmara Simões 

Salzedas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednei Erico Suderich, Benicio Martins de 

Arruda, Selma Aparecida Ramires Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Cesar M. Menesello - 

OAB:13146MT, ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO CARVALHO - 

OAB:20643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNEI ERICO SUDERICH, Cpf: 

03114122892, Rg: 1535045-2, brasileiro(a), casado, comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 134.235,95 (Cento e 

trinta e quatro mil e duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Despacho/Decisão: Processo nº: 14-55.2014.811.0084.Código: 

46320.Vistos.Compulsando os autos verifico que a parte requerida, o Sr. 

Ednei Erico Suderich não foi devidamente citado, conforme a certidão, fl. 

80. Diante disso, PROCEDA-SE a citação editalícia do requerido, nos 

termos do despacho de fl. 67.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Apiacás-MT, 27 de agosto de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maura Aparecida de 

Souza Lopes, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

ajuizada pelo Espólio de Carlos Alberto Cordovez, representado pela 

inventariante Silmara Simoes Salzedas em face de Ednei Erico Suderich, 

Benicio Martins de Arruda e sua esposa Selma Aparecida Ramires 

Martins, objetivando o recebimento da quantia de R$ 134,234,95 (cento e 

trinta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos) valor apontado à propositura da ação.

Apiacás, 03 de setembro de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45658 Nr: 370-84.2013.811.0084

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Antonio Zonetti, Vania Maria Mello Zonetti, Vander 

Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB-MT 16.691-A

 Código: 45658. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos 

por VANDER PADUA MELLO, VERIDIANA LOPES MELLO, RAUL ANTONIO 

ZANETTI e VANIA MARIA MELO ZONETTI contra decisão prolatada às fls. 

428/428-v do presente feito, por entender que nela há erro, contradição, 

omissão e obscuridade. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Analisando a decisão atacada, vislumbro a necessidade de sanar de fato 

erro, vez que a sentença de fls. 413/418 publicada para o patrono Dr. 

Adriano Athala de Oliveira Shcaria esta correta, pois, em que pese o 

pedido de fls. 401-v para que todas as publicações e intimações fossem 

realizadas em nome da Drª Louise Rainer Pereira Gionédis, observo que o 

embargado, compareceu às fls. 409/411, informando a troca de 

procuradores e, requerendo que todas as publicações fossem feitas em 

nome do Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaria. Assim, diante do exposto, 

RECEBO os embargos de declaração interpostos para DAR-LHES 

PROVIMENTO e reconhecer a existência de erro na decisão de fls. 

428/428-v. Desta forma, revogo e torno sem efeito a decisão de fls. 

428/428-v, que determinou reabertura de prazo para a parte embargada. 

Prosseguindo o feito e, estando presente a acertada certidão de transito 

em julgado às fls. 421, passo a análise quanto ao cumprimento de 

sentença de fls. 422/427. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

para execução da obrigação de pagar quantia, devidamente instruído com 

o cálculo da dívida. Inicialmente, determino que providencie a retificação da 

capa dos autos junto à distribuição, para constar que se trata de 

cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, determino a intimação do executado na pessoa do seu 

procurador Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaria, para, em 15 (quinze) 

dias, pagar o débito devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de 

multa de dez por cento e honorários advocatícios no mesmo patamar. 

Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46221 Nr: 972-75.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Inácio Bubanz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 972-75.2013.811.0084 Código: 46221 Vistos. Trata-se ação de 

concessão de benefício assistencial com pedido de tutela antecipada 

proposta por JORGE INÁCIO BUBANZ em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL- INSS. É o relato do necessário. Decido. 

Primeiramente, verifico que a alegação de ausência de citação feita às 

fls.83/85 pela autarquia, não deve prosperar. Pois, diferente do alegado, a 

mesma foi devidamente citada às fls. 39-V, apresentando contestação às 

fls. 40/42. Prosseguindo o feito, verifico que a parte autora, juntou às fls. 

125/127, comprovante de protocolo de requerimento, cujo prazo para a 

resposta se deu em 18/01/2018. No entanto, até o presente momento não 

há nos autos informações a cerca da realização, bem como o resultado da 

perícia. Assim, intime-se a parte autora para trazer aos autos no prazo de 

10 (dez) dias, o resultado da perícia. Após, volte me concluso. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45691 Nr: 404-59.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilo Corte Souza, Adilson Corte Souza, 

Edna Alves Correia Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 404-59.2013.811.0084 Código: 45691 Vistos. Trata-se de ação 
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de execução de titulo extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A 

em face de MARCIONILO CORTE SOUZA, ADILSON CORTE SOUZA e 

EDNA ALVES CORREIA CORTE SOUZA. É o relato do necessário. Decido. 

Tendo em vista a manifestação do exequente, DEFIRO o pedido de dilação 

de prazo por 120 (cento e vinte) dias, a fim de possibilitá-lo à localização 

de bens passíveis de penhora. Decorrido o prazo, independente de novo 

despacho, intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46572 Nr: 239-75.2014.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSC, MSC, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:20643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elenita Egina de Assunção 

Carvalho - OAB:20643, ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO CARVALHO - 

OAB:20643/O

 Código: 46572. Vistos. Trata-se de ação de inventário ajuizado por 

MAYARA SALZEDAS CORDOVEZ, MAÍRA SALZEDAS CORDOVEZ, 

representada por SILMARA SIMÕES SALZEDAS em razão dos bens 

deixados por ocasião do falecimento da avó das requerentes JOSEPHINA 

GARCIA CORDOVEZ. DECIDO. Analisando a sentença atacada, vislumbro 

a necessidade de sanar de fato omissão, ao passo que a sentença que 

extinguiu o feito sem resolução de mérito( fls. 107/107-v), omitiu a cerca 

do pedido de habilitação de cessão de direitos hereditários pleiteado pelos 

ora embargantes. Considerando que quando do protocolo da manifestação 

realizada pela inventariante, pleiteado pela desistência da ação, as 

herdeiras já tinham alcançado a maioridade civil, assim entendo que a 

sentença que extinguiu o feito torna-se ineficaz, haja vista que as mesmas 

não foram intimadas para se manifestarem a cerca da desistência, razão 

pela qual revogo a sentença de fls. (107/107-v), tornando-a sem efeito. 

Compulsando os autos, assim como primando pela regular tramitação do 

feito, verifico presente a necessidade de chamamento do feito à ordem, 

haja vista a ausência de analise quanto pedido formulado pelos 

cessionários o que doravante passo a fazer: Pois bem, diante do pedido 

de habilitação, assim como diante da incidência da maioridade das 

herdeiras, revogo o encargo atribuído a inventariante Silmara Simões 

Salzedas, oportunidade em que NOMEIO como inventariante a herdeira 

Mayara Salzedas Cordovez, devendo a mesma ser citada para impulsionar 

o feito, bem como prestar compromisso no prazo de 05 dias. Deverá 

também a inventariante (Mayara Salzedas Cordovez), e os demais 

herdeiros manifestarem no prazo de 10 dias a cerca do pedido de 

habilitação de cessão de direitos hereditários. Diante de todo o exposto, 

diante de todas as irregularidades constantes nos autos, chamo o feito à 

ordem, assim como ACOLHO os embargos de declaração opostos , 

tornando sem efeito a sentença de fls. 107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34244 Nr: 776-18.2007.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Araújo Mineiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo: 776-18.2007.811.0084 Código: 34244 Vistos. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em face de 

FRANCISCA ARAÚJO MINEIRO, devidamente qualificada nos autos, 

dando-a como incurso nas sanções dos crimes tipificados nos artigos 229 

e 228, §§ 1° e 3° do Código Penal e art. 243 da Lei 8.069/90 (ECA). É o 

relato do necessário. Decido. Conheço os embargos em razão da 

tempestividade, conforme certidão de fls. 124. O presente embargos 

merece ser conhecido, eis que presente os pressupostos de 

admissibilidade. Pois bem, analisando a sentença atacada, vislumbro a 

necessidade de sanar de fato omissão, vez que a sentença de 

fls.106/107, foi omissa com relação ao arbitramento dos honorários da 

defensora dativa, nomeada às fls. 70. Assim, diante do exposto, RECEBO 

os embargos de declaração interpostos para DAR-LHES PROVIMENTO e 

reconhecer a existência de omissão na sentença de fls. 106/107. Desta 

forma, tendo em vista a atuação da nobre advogada, arbitro os honorários 

advocatícios em 02 (dois) URH, conforme tabela da OAB/MT. Destarte, 

DEFIRO o pedido de DESARQUIVAMENTO dos autos, conforme requerido, 

com redação dada pelo Provimento nº 38/2015-CGJ. Desarquive-se e, em 

seguida, EXPEÇA-SE a certidão de honorários advocatícios, conforme 

decisão retro à nobre advogada Drª Ana Maria Fernandes de Andrade 

Vincenzi, OAB/MT 4.931. DETERMINO ainda, à secretaria da vara que 

corrija/certifique a certidão de trânsito em julgado de fls. 108, uma vez que 

a mesma se encontra com data futura (15/12/2018). Por fim, certifique o 

trânsito em julgado para a defesa. Depois de cumprido o acima 

determinado, em nada sendo requerido, remeta o feito ao ARQUIVO. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56700 Nr: 1404-21.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KBdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para ciência da audiência de 

conciliação designada para o dia 05.11.2018 às 14h30min no Edifício do 

Fórum desta Comarca de Apiacás/MT.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66311 Nr: 220-42.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almenis Candida de Moraes, NdML, EdML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Guedes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – CPC e NCPC, 

art. 528 e ss. - tendo como parte devedora/executada LUCIANO GUEDES 

DA LUZ, em que a parte credora/exequente juntou petição para 

apreciação de pedidos diversos, contudo, uma vez que possível a prévia 

garantia dos devido processo legal, contraditório e ampla defesa, assim 

como ser "(...) assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, 

competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório", NCPC, art. 7º, 

DETERMINO que seja intimada a parte devedora/executada, através do(a) 

advogado e via DJE, para se manifestar no que entender de direito, 

fazendo-o no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo in albis ou não, certifique e me volte concluso para 

decidir em prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61764 Nr: 1083-32.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Viegas de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação, Ref. 71, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda que intimo a parte autora, para querendo, 

no prazo legal, apresentar Contrarrazões de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 520-43.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alcantara de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a inconstitucionalidade do pedido e a comprovação de 

que o índice aplicável para o reajuste do beneficio previdenciário é o INPC 

conforme art. 41-A da lei 8.213/1991, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do 

CPC/NCPC, art. 487, I –, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes e, 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito 

em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os 

autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55281 Nr: 144-86.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a inconstitucionalidade do pedido e a comprovação de 

que o índice aplicável para o reajuste do beneficio previdenciário é o INPC, 

conforme art. 41-A da Lei n. 8.213/1991, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, 

do CPC/NCPC, art. 487, I – e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada 

requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51788 Nr: 1677-51.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação, Ref. 8, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda que intimo a parte autora, para querendo, 

no prazo legal, apresentar Contrarrazões de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 792-32.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Pinheiro Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação, Ref. 54, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda que intimo a parte autora, para querendo, 

no prazo legal, apresentar Contrarrazões de Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76532 Nr: 2233-77.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 (...) .Contudo, o denunciado veio a óbito no dia 6/7/2018, razão pela qual 

sua administradora requereu a restituição da fiança, sob a alegação que o 

de cujus não descumpriu as medidas cautelares, bem como requereu a 

devolução do certificado de registro vencido da arma de fogo 

apreendida.O administrador provisório representa ativa e passivamente o 

de cujus, obrigando-se a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura 

da sucessão percebeu, respondendo por dano a que, com dolo ou culpa 

der causa, sendo ainda a hipótese de abertura de inventário extrajudicial, 

uma vez que todas as filhas do de cujus são maiores e inexiste interesse 

de incapaz.Há bem(ns)/objeto(s) apreendido(s) - registro vencido da arma 

de fogo - e, portanto, evidenciada a propriedade desse(s) e comprovado 

que não se constitui em instrumento ou produto de crime, ou proveito de 

ação delituosa, assim como não servirá para ressarcimento de dano, não 

há razão para que seja mantida a apreensão, porque a incidência do art. 

91, II, do CP, que trata dos efeitos, só é cabível na hipótese de sentença 

condenatória, o que não é o caso dos autos, razões pelas quais 

DETERMINO a sua devolução/restituição.Isso posto e porque não mais 

interessa ao processo, DEFIRO o pedido de devolução do certificado de 

registro vencido da arma de fogo apreendida, caso se encontre disponível 

e no Fórum da Comarca, bem como, em relação aos valor referente à 

fiança, EXPEÇO o alvará judicial de levantamento, uma vez que realizou o 

pedido de forma expressa, fazendo-o em nome da representante ativo do 

beneficiário – RICARDO MAMEDES –, que tem poderes como 

administradora provisória para liberação do importe depositado/constrito 

em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 64466 Nr: 2034-26.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Moraes OLiveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação juntado na Ref. 67 foi protocolado 

tempestivamente. Certifico ainda que intimo a parte aoelada para no prazo 

legal apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67455 Nr: 688-06.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Maia Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação juntada nos autos Ref, 15 foi apresentada 

tempestivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 2166-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 Isso posto e porque não demonstrado o preenchimento dos requisitos, 

por ora e em consonância com a manifestação da representante do 

Ministério Público, INDEFIRO o pedido de CONVERSÃO DA PRISÃO 

CAUTELAR PREVENTIVA EM DOMICILIAR e os demais que resultem na 

soltura/liberdade de BRUNO RIBEIRO LUZ.Consequentemente, DETERMINO 

que oficie ao Diretor da Cadeia Pública local para que seja dada 

assistência médica e ambulatória, caso não esteja sendo garantida, 

conduzindo-o, mediante escolta e acompanhamento às sessões de 

fisioterapia e, como outrora já decidido, na impossibilidade de tratamento 

necessário ao pronunciado nessa Comarca de Araputanga-MT, assim 

como que envide esforços para providenciar vaga em estabelecimento 

prisional na Capital ou local outro, a fim de que possa fazer o tratamento 

de saúde que alega ter necessidade e supostamente não estaria sendo 

prestado em Araputanga-MT. Ademais, com o objetivo de evitar prejuízo 

aos cofres públicos, DETERMINO oficie ao Estado de Mato Grosso, 

especificamente à Coordenadoria do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, 

vinculada a Coordenadoria de Regulação, da Superintendência de 

Regulação Controle e Avaliação da Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso, e e-mail tfd_passagem@ses.mt.gov.br, telefones ns. (65) 

3613-2406/3613-2407, para que realize o imediato CANCELAMENTO da 

passagem aérea – LOCALIZADOR LQ5RYH expedida em favor de BRUNO 

RIBEIRO LUZ

Cientifique o réu/pronunciado pessoalmente e com cópia reprográfica 

integral da decisão, assim como intime a defesa técnica e a representante 

do Ministério Público.

Sem prejuízo disso, tendo em vista a Portaria n. 1.135/2011/PRES, que 

trata da implantação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, assim como o constante na CNGC, art. 1.317, parágrafo único - 

“Recomenda-se, sempre que possível, que as decisões liminares sobre 

saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo 

NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso - DETERMINO que encaminhe todos os documentos médicos e 

exames juntados ao NAT via Malote Digita

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62548 Nr: 1350-04.2015.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlles da Costa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - rito 

do Decreto-Lei n. 911/69 -, tendo como partes as em epígrafe, em que a 

parte requerida/devedora realizou dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias 

o depósito/pagamento do valor de R$ 13.080,01 (treze mil e oitenta reais e 

um centavo), o qual afirma indicado na exordial e suficiente para a purga 

da mora.O STJ decidiu sobre o tema 722 que:(...)Isso posto, diante do 

decurso do tempo, o fato da parte autora/requerente alegar a insuficiência 

do depósito e também porque com a vigência da Lei n. 13.105/2015 – 

NCPC – é exortado que os magistrados deverão estimular a conciliação, a 

mediação e outros métodos como solução consensual de conflitos, pois o 

Estado promoverá, sempre que possível, essa, inclusive no curso do 

processo judicial - NCPC, art. 3º, §§ -, DETERMINO a intimação das partes 

para que esclareçam se desejam a designação da audiência de 

conciliação para a solução da lide pela autocomposição, mormente diante 

da disponibilidade do valor atualizado - extrato anexo.Sem prejuízo disso e 

diante do disposto no Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, § 6º, com redação 

dada pela Lei n. 10.931/04, em que "Na sentença que decretar a 

improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor 

fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, 

equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, 

devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado", DETERMINO 

que esclareçam se ocorreu a devolução/restituição do bem após o 

depósito ou ele já foi alienado pela parte autora. Intimadas as partes e 

ambas manifestando pela audiência de conciliação, DETERMINO o 

agendamento para a sua realização pelo(a) conciliador(a). Diversamente, 

existindo manifestação contrária de qualquer das partes ou transcorrido o 

prazo de 5 (cinco) dias in albis, volte-me concluso para sentença - código 

n. 36.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70632 Nr: 2368-26.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thearles de Souza Barboza, Irany Aparecida Ferreira 

da Cunha Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur Empresa União Cascavel de 

Transporte e Turismo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119, Tatiane 

Aparecida Dias de Souza - OAB:MT0021724O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .O magistrado deve examinar a razoabilidade da concessão e, 

quando tiver fundadas razões para crer que a parte que pugna não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado, indeferir, uma vez que a 

declaração de pobreza prevista no art. 98 do NCPC implica presunção 

relativa e o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se 

houver nos autos elementos capazes de afastá-la.Destarte, por ora, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e DETERMINO que a parte promova o 

recolhimento das custas judiciais no prazo de 30 (trinta) dias ou 

demonstre a efetiva necessidade através de comprovantes de renda ou 

documentos outros que sirvam ao mesmo fim, sob pena de extinção – 

NCPC, art. 102, parágrafo único.Intime através do(a) advogado(a) 

constituído nos autos.Transcorrido o prazo in albis ou atendida a 

determinação, volte-me para análise de eventual cancelamento, 

deferimento ou análise dos pedidos da exordial.Cumpra, expedindo o que 

for necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56809 Nr: 1421-40.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odercy Pacheco Mansilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

ODERCY PACHECO MANSILHA, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 

(um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 29/01/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

este analisado com repercussão geral reconhecida, assim como pelo STJ 

no REsp 1.495.146-MG (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24566 Nr: 601-60.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.Diante da concordância expressa do credor, 

HOMOLOGO o cálculo realizado pela contadora judicial e reconheço como 

regular o crédito no montante total de R$ 29.642,16 (vinte e nove mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), sendo R$ 

27.019,36 (vinte e sete mil, dezenove reais e trinta e seis centavos) para a 

parte autora e R$ 2.622,80 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e 

oitenta centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data 

base 04/2017.Deixo de condenar a parte impugnante no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes, uma vez que isenta a 

autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a 

Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; 

Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss.Diante da 

sucumbência de ambas as partes, uma vez que reconhecido como regular 

o cálculo da Contadoria, deixo de condenar em honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e 

ss. -, certifique, a fim de que seja dado o prosseguimento do necessário 

ao pagamento/adimplemento.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71433 Nr: 2892-23.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Cesário de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de pedido da parte autora/requerente, extraído de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - rito especial do Decreto-Lei n. 911/69 - em que, com base 

no art. 3º, §12, incluído pela Lei n. 13.043/2014, pleiteou a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem.

Isso posto, uma vez que a parte interessada poderá requerer diretamente 

ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua 

apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo, assim como porque 

aparentemente preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido e 

DETERMINO a expedição do necessário ao cumprimento.

Sem prejuízo disso e em sendo possível, DETERMINO que o cadastro do 

processo conste como busca e apreensão/alienação fiduciária, a fim de 

permitir a filtragem e adequado processamento.

Intime.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16025 Nr: 1771-09.2006.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edjerlan Alves da Silva - 

OAB:CE/33413, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869

 (...) .É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.Pendendo os autos de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca, DESIGNO o dia 31/10/2018 (quatra-feira), às 8h, para a 

Sessão de Julgamento, uma vez que trato de réu preso e processo de 

Meta do CNJ.DETERMINO que intime o(s) réu(s), para que compareça na 

data designada, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) 

testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Cumpra.Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000266-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCOS RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO SA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminares, passo ao 

julgamento. Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e 

ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

desconhece o débito que ensejou a negativação, pois referem-se a 

produtos não contratados, bem como que tentou resolver 

administrativamente, contudo, não obteve êxito, requerendo a condenação 

da requerida em danos morais. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A reclamada não anexou documento algum, 

contrato de aquisição, extrato, ou algo capaz de comprovar a existência 

de débito. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de 

negativação/protesto preexistente, em nome da parte autora (id 9964619), 

não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE PROTESTO 

ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDENCIA DA 

SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007772619, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

18/07/2018). Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de 

existirem anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em 

nome da parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação. Oficie ao órgão de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que 

exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ___________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000266-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCOS RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO SA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminares, passo ao 

julgamento. Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e 

ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 
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desconhece o débito que ensejou a negativação, pois referem-se a 

produtos não contratados, bem como que tentou resolver 

administrativamente, contudo, não obteve êxito, requerendo a condenação 

da requerida em danos morais. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A reclamada não anexou documento algum, 

contrato de aquisição, extrato, ou algo capaz de comprovar a existência 

de débito. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de 

negativação/protesto preexistente, em nome da parte autora (id 9964619), 

não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE PROTESTO 

ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDENCIA DA 

SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007772619, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

18/07/2018). Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de 

existirem anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em 

nome da parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos 

registros/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação. Oficie ao órgão de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao triplo do importe que 

exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais 

formulado na exordial Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ___________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-68.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SILVA JOVIO (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010088-68.2017.8.11.0038 REQUERENTE: AILTON SILVA JOVIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da lide foi afetado pelo 

STJ e há determinação de suspensão da tramitação de todos os 

processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) 

da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem no território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de Divergência 

em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO e n. 

1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de dados do STJ como 

Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Isso 

posto, considerando que há no processo alguma dessas questões, 

DETERMINO o cumprimento e suspensão do processamento até que o STJ 

decida. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 28 de setembro de 

2018 - 09:25:25. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NORBERTO FREIRES DE LIMA (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000164-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NORBERTO FREIRES DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por NORBERTO FREIRES DE 

LIMA em desfavor de BANCO PAN S.A. É o necessário. Decido. As partes 

compuseram acordo (11494953), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais), por meio de deposito ou transferência na conta corrente 

do patrono da parte autora, até o dia 06/02/2018, bem como baixa 

definitiva do contrato objeto da ação sob nº 44483250, e exclusão das 

negativações”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________ Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 
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o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NORBERTO FREIRES DE LIMA (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000164-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NORBERTO FREIRES DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por NORBERTO FREIRES DE 

LIMA em desfavor de BANCO PAN S.A. É o necessário. Decido. As partes 

compuseram acordo (11494953), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais), por meio de deposito ou transferência na conta corrente 

do patrono da parte autora, até o dia 06/02/2018, bem como baixa 

definitiva do contrato objeto da ação sob nº 44483250, e exclusão das 

negativações”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________ Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000397-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: AILTON ABREU DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes AILTON ABREU DA SILVA e BANCO BRADESCO 

CARTOES S.A., em que a parte autora deixou de comparecer à audiência 

para a qual foi intimada (id. 15233963) É o necessário. Decido. A 

reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante AILTON 

ABREU DA SILVA, no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000397-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: AILTON ABREU DA SILVA 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes AILTON ABREU DA SILVA e BANCO BRADESCO 

CARTOES S.A., em que a parte autora deixou de comparecer à audiência 

para a qual foi intimada (id. 15233963) É o necessário. Decido. A 

reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante AILTON 

ABREU DA SILVA, no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

FABIO SCHNEIDER POVOACAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000035-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO SCHNEIDER 

POVOACAO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes FABIO SCHNEIDER POVOACAO e VIVO S.A., em que a parte 

autora deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 

12101819) É o necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer 

na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante FABIO SCHNEIDER POVOACAO, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 

constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte 

sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

FABIO SCHNEIDER POVOACAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000035-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO SCHNEIDER 

POVOACAO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes FABIO SCHNEIDER POVOACAO e VIVO S.A., em que a parte 

autora deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 

12101819) É o necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer 

na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 
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ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante FABIO SCHNEIDER POVOACAO, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 

constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte 

sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TABOA DE SOUZA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000335-12.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA TABOA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCIA TABOA DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares, passo ao julgamento. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. A requerente foi ouvida em audiência de 

instrução e julgamento, na qual afirmou que realizou empréstimo junto a 

requerida aproximadamente 05 anos, bem como que possuía uma conta 

salário para recebimento de proventos, sendo o pagamento de tal 

empréstimo seria por meio de desconto em folha. Afirma ainda, que saiu 

do trabalho na Prefeitura Municipal, contudo, não sabe se todas as 

parcelas do referido empréstimo foram quitadas. Não pode a requerida 

beneficiar-se de sua torpeza, sendo que confessa que realizou um 

empréstimo junto a requerida, não sabendo se o mesmo foi quitado. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações 

aduzidas pela defesa, restando comprovado de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, 

por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, 

os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Da mesma forma, evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu 

com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 1 % e de honorários de 10%, ambos sobre o valor 

da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 655 de 871



posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - Na forma da fundamentação supra, CONDENO a 

parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TABOA DE SOUZA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000335-12.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA TABOA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCIA TABOA DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares, passo ao julgamento. Indefiro a preliminar de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. A requerente foi ouvida em audiência de 

instrução e julgamento, na qual afirmou que realizou empréstimo junto a 

requerida aproximadamente 05 anos, bem como que possuía uma conta 

salário para recebimento de proventos, sendo o pagamento de tal 

empréstimo seria por meio de desconto em folha. Afirma ainda, que saiu 

do trabalho na Prefeitura Municipal, contudo, não sabe se todas as 

parcelas do referido empréstimo foram quitadas. Não pode a requerida 

beneficiar-se de sua torpeza, sendo que confessa que realizou um 

empréstimo junto a requerida, não sabendo se o mesmo foi quitado. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações 

aduzidas pela defesa, restando comprovado de forma satisfatória a 

legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, 

por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, 

os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Da mesma forma, evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu 

com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa de 1 % e de honorários de 10%, ambos sobre o valor 

da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - Na forma da fundamentação supra, CONDENO a 

parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 
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estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-15.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TABOA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000048-15.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA TABOA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCIA TABOA DE 

SOUZA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. Decido. DA 

LITISPENDÊNCIA Analisando detidamente o presente processo e o feito nº 

1000335-12.2017.8.11.0038, verifica-se que ocorre o fenômeno da 

litispendência, referente ao debito no valor de R$ 164,03 (cento e 

sessenta e quatro reais e três centavos) de um suposto contrato nº 

020153221000024. Dispõe o artigo 337, § 1° e 2° do CPC, que, verifica-se 

a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, assim como, uma ação é idêntica a outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Desta feita, 

tratando-se de ações envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, implica, portanto, em litispendência. Assim, a ação deverá ser 

extinta, sem resolução do mérito. Diante do exposto, com fulcro no art. 

485, inciso V do NCPC, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante a LITISPENDÊNCIA. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE os autos. P. I. Cumpra. À submissão 

do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga __________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-15.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TABOA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000048-15.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIA TABOA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCIA TABOA DE 

SOUZA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. Decido. DA 

LITISPENDÊNCIA Analisando detidamente o presente processo e o feito nº 

1000335-12.2017.8.11.0038, verifica-se que ocorre o fenômeno da 

litispendência, referente ao debito no valor de R$ 164,03 (cento e 

sessenta e quatro reais e três centavos) de um suposto contrato nº 

020153221000024. Dispõe o artigo 337, § 1° e 2° do CPC, que, verifica-se 

a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, assim como, uma ação é idêntica a outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Desta feita, 

tratando-se de ações envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, implica, portanto, em litispendência. Assim, a ação deverá ser 

extinta, sem resolução do mérito. Diante do exposto, com fulcro no art. 

485, inciso V do NCPC, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante a LITISPENDÊNCIA. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE os autos. P. I. Cumpra. À submissão 

do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga __________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

DARLENE SOARES MARTINS (REQUERENTE)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000237-27.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DARLENE SOARES 

MARTINS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes DARLENE SOARES MARTINS e 

NATURA COSMÉTICOS S.A, em que a parte autora deixou de comparecer 

à audiência para a qual foi intimada (id. 10716153) É o necessário. Decido. 

A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante DARLENE 

SOARES MARTINS, no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 
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que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

___________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

DARLENE SOARES MARTINS (REQUERENTE)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000237-27.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DARLENE SOARES 

MARTINS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes DARLENE SOARES MARTINS e 

NATURA COSMÉTICOS S.A, em que a parte autora deixou de comparecer 

à audiência para a qual foi intimada (id. 10716153) É o necessário. Decido. 

A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante DARLENE 

SOARES MARTINS, no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

___________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

DARLENE SOARES MARTINS (REQUERENTE)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000237-27.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DARLENE SOARES 

MARTINS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes DARLENE SOARES MARTINS e 

NATURA COSMÉTICOS S.A, em que a parte autora deixou de comparecer 

à audiência para a qual foi intimada (id. 10716153) É o necessário. Decido. 

A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante DARLENE 

SOARES MARTINS, no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

___________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 
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de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

KALITA CRISTINA MATOS DAMAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000392-30.2017.8.11.0038 REQUERENTE: KALITA CRISTINA MATOS 

DAMAS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por KALITA CRISTINA MATOS DAMAS em face de NATURA 

COSMÉTICOS S.A., em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se 

que a autora anexou pedido de desistência (id. 14515604). A desistência 

do prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante KALITA CRISTINA MATOS 

DAMAS (id. 14515604), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

__________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

KALITA CRISTINA MATOS DAMAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000392-30.2017.8.11.0038 REQUERENTE: KALITA CRISTINA MATOS 

DAMAS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por KALITA CRISTINA MATOS DAMAS em face de NATURA 

COSMÉTICOS S.A., em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se 

que a autora anexou pedido de desistência (id. 14515604). A desistência 

do prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante KALITA CRISTINA MATOS 

DAMAS (id. 14515604), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

__________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000299-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: JOSE DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 
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de AÇÃO DE COBRANÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por R P 

OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de JOSE DA SILVA É o necessário. 

Decido. As partes firmaram acordo após sentença (id 14838116), nos 

seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da 

importância de R$ 600,0 (seiscentos reais), divido em três parcelas, com 

primeiro pagamento para 09/02/2018”. Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando a petição da parte 

autora informando o cumprimento integral (id 14838094), DECLARO O 

PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A 

SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000299-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: JOSE DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE COBRANÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por R P 

OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de JOSE DA SILVA É o necessário. 

Decido. As partes firmaram acordo após sentença (id 14838116), nos 

seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da 

importância de R$ 600,0 (seiscentos reais), divido em três parcelas, com 

primeiro pagamento para 09/02/2018”. Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando a petição da parte 

autora informando o cumprimento integral (id 14838094), DECLARO O 

PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A 

SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000299-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: JOSE DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE COBRANÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por R P 

OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de JOSE DA SILVA É o necessário. 

Decido. As partes firmaram acordo após sentença (id 14838116), nos 

seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da 

importância de R$ 600,0 (seiscentos reais), divido em três parcelas, com 

primeiro pagamento para 09/02/2018”. Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando a petição da parte 

autora informando o cumprimento integral (id 14838094), DECLARO O 

PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A 

SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-38.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))
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SERGIO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000385-38.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SERGIO CORREA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SERGIO 

CORREA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, praticamente inelegíveis, bem como supostas 

faturas produzidas unilateralmente. Contudo, a requerida não anexou 

contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, em sendo 

necessário, mediante a expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 
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qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-38.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

SERGIO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000385-38.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SERGIO CORREA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SERGIO 

CORREA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, praticamente inelegíveis, bem como supostas 

faturas produzidas unilateralmente. Contudo, a requerida não anexou 

contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, em sendo 

necessário, mediante a expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 
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513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-03.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARINEZ APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000355-03.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARINEZ APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARINEZ APARECIDA DA SILVA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A., em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se 

que a autora anexou pedido de desistência antes da audiência de 

conciliação (id. 14503419). A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante MARINEZ APARECIDA 

DA SILVA (id. 14503419), em momento anterior a audiência de conciliação, 

ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 

5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-21.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES (ADVOGADO(A))

NATALINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000261-21.2018.8.11.0038 REQUERENTE: NATALINO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. 

-, tendo como parte requerente NATALINO FERREIRA DOS SANTOS e 

adversa o ESTADO DE MATO GROSSO, em que aquela parte, entre 

pedidos outros, requereu in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a realização de procedimento médico já deferido pela colega 

magistrada plantonista do Polo X e, atualmente, alega aquele o 

descumprimento da decisão, pois fora realizado o procedimento, mas não 

entregue o resultado, motivo pelo qual pugna pela aplicação de multa 

cominatória/astreite. Em que pese os pedidos de aplicação de multa 

cominatória/astreinte, esclareço que nas hipóteses de saúde se tem 

decidido que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, DETERMINO que intime o requerido na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, 

art. 183, § 1º -, para que cumpra a decisão que reconheceu o direito à 

saúde e obrigação de fazer em favor do requerente, fazendo-o no prazo 

razoável e proporcional fixado pela magistrada plantonista, sob pena de, 

para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar, de ofício ou a requerimento, as 

medidas necessárias à satisfação, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a 
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defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda profissional 

para eventuais audiências agendadas na Comarca, CANCELO a audiência 

agendada automaticamente e DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 1 de outubro de 2018 - 13:54:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e, diante do não 

pagamento voluntário, apresentou o cálculo atualizado com a 

multa/sanção, razão pela qual instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II - e informado o não 

pagamento integral pelos devedores solidários, DETERMINO que INTIME 

o(s) devedor(es)/executado(s) para imediatamente pagar(em) o montante 

da condenação remanescente, sob pena de requisitar do Banco Central, 

via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de ativos em 

nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a existência 

de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. Sem prejuízo disso e 

porque o alvará anterior foi cancelado por divergência nos dados 

bancários informados no sistema, assim como pedido expresso, expedi o 

novo alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 1 de outubro de 2018 - 15:21:05. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e, diante do não 

pagamento voluntário, apresentou o cálculo atualizado com a 

multa/sanção, razão pela qual instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II - e informado o não 

pagamento integral pelos devedores solidários, DETERMINO que INTIME 

o(s) devedor(es)/executado(s) para imediatamente pagar(em) o montante 

da condenação remanescente, sob pena de requisitar do Banco Central, 

via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de ativos em 

nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a existência 

de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. Sem prejuízo disso e 

porque o alvará anterior foi cancelado por divergência nos dados 

bancários informados no sistema, assim como pedido expresso, expedi o 

novo alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 1 de outubro de 2018 - 15:21:05. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e, diante do não 

pagamento voluntário, apresentou o cálculo atualizado com a 

multa/sanção, razão pela qual instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II - e informado o não 

pagamento integral pelos devedores solidários, DETERMINO que INTIME 

o(s) devedor(es)/executado(s) para imediatamente pagar(em) o montante 

da condenação remanescente, sob pena de requisitar do Banco Central, 

via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de ativos em 

nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a existência 

de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. Sem prejuízo disso e 

porque o alvará anterior foi cancelado por divergência nos dados 

bancários informados no sistema, assim como pedido expresso, expedi o 
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novo alvará judicial de levantamento em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 1 de outubro de 2018 - 15:21:05. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-28.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODINA CANDIDO DO GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000418-28.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODINA CANDIDO DO GAMA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ODINA CANDIDO DO 

GAMA em face de TELEFONICA DATA S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DA CONEXÃO Antes de adentrar-se no mérito da causa, em 

consulta ao Sistema PJE verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 

(duas) demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1000418-28.2017.8.11.0038, questiona a importância de R$ 30,83 

(trinta reais e oitenta e três centavos), referente ao contrato nº 

0234004329. Nos autos nº 1000419-13.2017.8.11.0038questiona a 

importância de R$ 321,13 (trezentos e vinte e um reais e treze centavos), 

referente ao contrato nº 0234004329. Pela leitura dos autos e sua 

documentação correlata, verifica-se que tais negativações são oriundas 

de débitos cobrados pela parte Requerida tendo como devedora a parte 

Requerente. É inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico 

com o Novo Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, 

por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, 

in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000418-28.2017.8.11.0038 e 

1000419-13.2017.8.11.0038. Pela análise das demandas acima reunidas, 

em decorrência da conexão entre estas, verifica-se que a controvérsia 

dessas se referem a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em rol de inadimplentes por débito que a parte Requerente 

afirmar inexistir. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tenho que a ré 

demonstrou de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, por 

meio de contrato devidamente assinado pela parte autora. Em que pese às 

argumentações da parte autora, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pelas partes demandadas, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Restando claro 

que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o 

debito aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do 

nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Ademais, no que 

se refere aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora (id 10551981), não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. No que se refere ao 

pedido de desistência do feito pela parte autora, após a audiência de 

conciliação, juntada de contestação e documentos comprobatórios pela 

requerida, o mesmo deve ser INDEFERIDO. No âmbito dos processos que 

tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, como não há a condenação, em 

primeira instância, nas custas e honorários, é prática corriqueira e 

amparada pelo FONAJE no enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter 

acolhida a desistência da ação, independente da aceitação ou não do réu 

já citado e com contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido 

enunciado: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária." Contudo o referido 

dispositivo não pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como 

a presente. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a 

desistência do mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome 

e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 
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questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir 

renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Consequentemente, 

condeno a parte reclamante, ora litigante de má-fé, a pagar multa no valor 

de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, os quais não justificam a majoração além do 

mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa complexidade e o 

local não é de difícil provimento. Diante de tais ponderações, as 

pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em 

vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto dos autos 

1000419-13.2017.8.11.0038, formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 321,13 (trezentos e 

vinte e um reais e treze centavos), com juros e correção monetária a partir 

do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação 

retirar as restrições do nome do autor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados e, diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso 

fundamentada, CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no 

valor de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. -JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO nos autos 1000419-13.2017.8.11.0038, no valor 

de R$ 321,13 (trezentos e vinte e um reais e treze centavos) com juros e 

correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1000418-28.2017.8.11.0038 e 1000419-13.2017.8.11.0038. Após o 

trânsito em julgado, certifique e arquive com as cautelas, baixas e 

anotações de estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-28.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODINA CANDIDO DO GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000418-28.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODINA CANDIDO DO GAMA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ODINA CANDIDO DO 

GAMA em face de TELEFONICA DATA S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DA CONEXÃO Antes de adentrar-se no mérito da causa, em 

consulta ao Sistema PJE verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 

(duas) demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1000418-28.2017.8.11.0038, questiona a importância de R$ 30,83 

(trinta reais e oitenta e três centavos), referente ao contrato nº 

0234004329. Nos autos nº 1000419-13.2017.8.11.0038questiona a 

importância de R$ 321,13 (trezentos e vinte e um reais e treze centavos), 

referente ao contrato nº 0234004329. Pela leitura dos autos e sua 

documentação correlata, verifica-se que tais negativações são oriundas 

de débitos cobrados pela parte Requerida tendo como devedora a parte 

Requerente. É inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico 

com o Novo Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, 

por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, 

in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000418-28.2017.8.11.0038 e 

1000419-13.2017.8.11.0038. Pela análise das demandas acima reunidas, 

em decorrência da conexão entre estas, verifica-se que a controvérsia 

dessas se referem a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em rol de inadimplentes por débito que a parte Requerente 

afirmar inexistir. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tenho que a ré 

demonstrou de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, por 

meio de contrato devidamente assinado pela parte autora. Em que pese às 

argumentações da parte autora, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pelas partes demandadas, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 
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Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Restando claro 

que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o 

debito aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do 

nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Ademais, no que 

se refere aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora (id 10551981), não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. No que se refere ao 

pedido de desistência do feito pela parte autora, após a audiência de 

conciliação, juntada de contestação e documentos comprobatórios pela 

requerida, o mesmo deve ser INDEFERIDO. No âmbito dos processos que 

tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, como não há a condenação, em 

primeira instância, nas custas e honorários, é prática corriqueira e 

amparada pelo FONAJE no enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter 

acolhida a desistência da ação, independente da aceitação ou não do réu 

já citado e com contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido 

enunciado: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária." Contudo o referido 

dispositivo não pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como 

a presente. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a 

desistência do mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome 

e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir 

renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Consequentemente, 

condeno a parte reclamante, ora litigante de má-fé, a pagar multa no valor 

de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, os quais não justificam a majoração além do 

mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa complexidade e o 

local não é de difícil provimento. Diante de tais ponderações, as 

pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em 

vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto dos autos 

1000419-13.2017.8.11.0038, formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 321,13 (trezentos e 

vinte e um reais e treze centavos), com juros e correção monetária a partir 

do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação 

retirar as restrições do nome do autor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados e, diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso 

fundamentada, CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no 

valor de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. -JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO nos autos 1000419-13.2017.8.11.0038, no valor 

de R$ 321,13 (trezentos e vinte e um reais e treze centavos) com juros e 

correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1000418-28.2017.8.11.0038 e 1000419-13.2017.8.11.0038. Após o 

trânsito em julgado, certifique e arquive com as cautelas, baixas e 

anotações de estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-68.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000383-68.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEVANIR GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por DEVANIR 

GONCALVES DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à 
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preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não 

é documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, praticamente inelegíveis, bem como supostas faturas 

produzidas unilateralmente. Contudo, a requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou 

os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 

consumo é objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, em sendo necessário, mediante a 

expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-68.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000383-68.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEVANIR GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 
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Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por DEVANIR 

GONCALVES DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não 

é documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos 

que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela 

de seu sistema, praticamente inelegíveis, bem como supostas faturas 

produzidas unilateralmente. Contudo, a requerida não anexou contrato, 

gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou 

os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 

consumo é objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, 

ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. 

Nessa senda, tem manifestado as Turmas Recursais : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, em sendo necessário, mediante a 

expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância 

de má fé; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 
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I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ELIZETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000260-70.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZETE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELIZETE DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., 

em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se que a autora anexou 

pedido de desistência (id. 11341505). A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ELIZETE DE SOUZA 

(id. 11341505), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ELIZETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000260-70.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZETE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELIZETE DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., 

em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se que a autora anexou 

pedido de desistência (id. 11341505). A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ELIZETE DE SOUZA 

(id. 11341505), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-52.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

FABIO DIONISIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000052-52.2018.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DIONISIO DE 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por FABIO DIONISIO DE CAMARGO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 
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regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Prima facie, 

rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, eis que a tese 

aventada se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise do 

mérito. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, praticamente 

inelegíveis, bem como supostas faturas produzidas unilateralmente. 

Contudo, a requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos cobrados. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a correção do valor da causa, se mostra desnecessária, 

haja vista que o valor da condenação de danos morais e materiais não 

atinge o teto do juizado especial atribuído. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, sem necessário, através da expedição de ofício. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 
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Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-52.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

FABIO DIONISIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000052-52.2018.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DIONISIO DE 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por FABIO DIONISIO DE CAMARGO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. Prima facie, 

rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa, eis que a tese 

aventada se confunde com a análise do próprio mérito. Passo a análise do 

mérito. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar 

das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho 

que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito, anexando apenas tela de seu sistema, praticamente 

inelegíveis, bem como supostas faturas produzidas unilateralmente. 

Contudo, a requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos cobrados. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a correção do valor da causa, se mostra desnecessária, 

haja vista que o valor da condenação de danos morais e materiais não 

atinge o teto do juizado especial atribuído. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, sem necessário, através da expedição de ofício. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 
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dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-81.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SABINO RIVAL (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000311-81.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO SABINO RIVAL 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FABIO SABINO RIVAL 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir 

a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II 

e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma 

vez que, não possui débitos junto a requerida. Diante dos transtornos 

vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende a regularidade 

na prestação de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita praticada. Como prova de suas 

alegações, acosta aos autos contrato contendo assinatura e dados 

pessoais da autora (id. 11100577), pugnando pela condenação em 

litigância de má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na 

inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, não reconhecendo debito 

junto a requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações 

aduzidas pela defesa, tendo está anexado contrato assinado em uma das 

lojas físicas da requerida (id. 11100577), restando comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 1% e de 

honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados e, diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso 

fundamentada, CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no 

valor de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 
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9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. Após o trânsito em julgado, 

certifique e arquive com as cautelas, baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-81.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SABINO RIVAL (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000311-81.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO SABINO RIVAL 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FABIO SABINO RIVAL 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir 

a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II 

e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Indefiro a 

preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a juntada de 

comprovante de negativação retirado de site e não original emitido pela 

CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos provas de 

que o referido documento é falso, contudo, não se desincumbiu, 

tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma 

vez que, não possui débitos junto a requerida. Diante dos transtornos 

vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende a regularidade 

na prestação de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita praticada. Como prova de suas 

alegações, acosta aos autos contrato contendo assinatura e dados 

pessoais da autora (id. 11100577), pugnando pela condenação em 

litigância de má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na 

inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, não reconhecendo debito 

junto a requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações 

aduzidas pela defesa, tendo está anexado contrato assinado em uma das 

lojas físicas da requerida (id. 11100577), restando comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 1% e de 

honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados e, diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso 

fundamentada, CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no 

valor de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. Após o trânsito em julgado, 

certifique e arquive com as cautelas, baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 
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aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-84.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

FRANCIELI SILVA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000272-84.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCIELI SILVA CORREA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por FRANCIELI 

SILVA CORREA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. No que se refere a alegação de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, 

tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, 

do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A 

contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema, praticamente inelegíveis, bem como supostas faturas e 

extrato produzidos unilateralmente. Contudo, a requerida não anexou 

contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, caso necessário, através da expedição 

de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 
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ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-84.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

FRANCIELI SILVA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000272-84.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCIELI SILVA CORREA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por FRANCIELI 

SILVA CORREA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. No que se refere a alegação de ausência de 

documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação 

retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada 

poderia ter anexado aos autos provas de que o referido documento é 

falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. 

Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, 

tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, 

do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A 

contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema, praticamente inelegíveis, bem como supostas faturas e 

extrato produzidos unilateralmente. Contudo, a requerida não anexou 

contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar a 

contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, caso necessário, através da expedição 

de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 
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de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODINA CANDIDO DO GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000419-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODINA CANDIDO DO GAMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ODINA CANDIDO DO GAMA em face 

de TELEFONICA DATA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DA CONEXÃO Antes de adentrar-se no mérito da causa, em 

consulta ao Sistema PJE verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 

(duas) demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1000418-28.2017.8.11.0038, questiona a importância de R$ 30,83 

(trinta reais e oitenta e três centavos), referente ao contrato nº 

0234004329. Nos autos nº 1000419-13.2017.8.11.0038questiona a 

importância de R$ 321,13 (trezentos e vinte e um reais e treze centavos), 

referente ao contrato nº 0234004329. Pela leitura dos autos e sua 

documentação correlata, verifica-se que tais negativações são oriundas 

de débitos cobrados pela parte Requerida tendo como devedora a parte 

Requerente. É inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico 

com o Novo Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, 

por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, 

in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000418-28.2017.8.11.0038 e 

1000419-13.2017.8.11.0038. Pela análise das demandas acima reunidas, 

em decorrência da conexão entre estas, verifica-se que a controvérsia 

dessas se referem a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em rol de inadimplentes por débito que a parte Requerente 

afirmar inexistir. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tenho que a ré 

demonstrou de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, por 

meio de contrato devidamente assinado pela parte autora. Em que pese às 

argumentações da parte autora, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pelas partes demandadas, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Restando claro 

que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o 

debito aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do 

nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Ademais, no que 

se refere aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora (id 10551981), não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 
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razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. No que se refere ao 

pedido de desistência do feito pela parte autora, após a audiência de 

conciliação, juntada de contestação e documentos comprobatórios pela 

requerida, o mesmo deve ser INDEFERIDO. No âmbito dos processos que 

tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, como não há a condenação, em 

primeira instância, nas custas e honorários, é prática corriqueira e 

amparada pelo FONAJE no enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter 

acolhida a desistência da ação, independente da aceitação ou não do réu 

já citado e com contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido 

enunciado: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária." Contudo o referido 

dispositivo não pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como 

a presente. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a 

desistência do mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome 

e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir 

renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Consequentemente, 

condeno a parte reclamante, ora litigante de má-fé, a pagar multa no valor 

de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, os quais não justificam a majoração além do 

mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa complexidade e o 

local não é de difícil provimento. Diante de tais ponderações, as 

pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em 

vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto dos autos 

1000419-13.2017.8.11.0038, formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 321,13 (trezentos e 

vinte e um reais e treze centavos), com juros e correção monetária a partir 

do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação 

retirar as restrições do nome do autor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados e, diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso 

fundamentada, CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no 

valor de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. -JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO nos autos 1000419-13.2017.8.11.0038, no valor 

de R$ 321,13 (trezentos e vinte e um reais e treze centavos) com juros e 

correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1000418-28.2017.8.11.0038 e 1000419-13.2017.8.11.0038. Após o 

trânsito em julgado, certifique e arquive com as cautelas, baixas e 

anotações de estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODINA CANDIDO DO GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000419-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODINA CANDIDO DO GAMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ODINA CANDIDO DO GAMA em face 

de TELEFONICA DATA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DA CONEXÃO Antes de adentrar-se no mérito da causa, em 

consulta ao Sistema PJE verificou-se que a parte Requerente distribuiu 02 

(duas) demandas em face da parte Requerida, visando discutir alegadas 

inscrições indevidas de seu nome em cadastro de inadimplentes. Nos 

autos nº 1000418-28.2017.8.11.0038, questiona a importância de R$ 30,83 

(trinta reais e oitenta e três centavos), referente ao contrato nº 

0234004329. Nos autos nº 1000419-13.2017.8.11.0038questiona a 

importância de R$ 321,13 (trezentos e vinte e um reais e treze centavos), 

referente ao contrato nº 0234004329. Pela leitura dos autos e sua 

documentação correlata, verifica-se que tais negativações são oriundas 

de débitos cobrados pela parte Requerida tendo como devedora a parte 

Requerente. É inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico 

com o Novo Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, 

por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, 

in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000418-28.2017.8.11.0038 e 

1000419-13.2017.8.11.0038. Pela análise das demandas acima reunidas, 

em decorrência da conexão entre estas, verifica-se que a controvérsia 

dessas se referem a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em rol de inadimplentes por débito que a parte Requerente 

afirmar inexistir. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 
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exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tenho que a ré 

demonstrou de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, por 

meio de contrato devidamente assinado pela parte autora. Em que pese às 

argumentações da parte autora, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pelas partes demandadas, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Restando claro 

que o débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o 

debito aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do 

nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Ademais, no que 

se refere aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora (id 10551981), não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. No que se refere ao 

pedido de desistência do feito pela parte autora, após a audiência de 

conciliação, juntada de contestação e documentos comprobatórios pela 

requerida, o mesmo deve ser INDEFERIDO. No âmbito dos processos que 

tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, como não há a condenação, em 

primeira instância, nas custas e honorários, é prática corriqueira e 

amparada pelo FONAJE no enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter 

acolhida a desistência da ação, independente da aceitação ou não do réu 

já citado e com contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido 

enunciado: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária." Contudo o referido 

dispositivo não pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como 

a presente. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a 

desistência do mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome 

e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir 

renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Consequentemente, 

condeno a parte reclamante, ora litigante de má-fé, a pagar multa no valor 

de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, os quais não justificam a majoração além do 

mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa complexidade e o 

local não é de difícil provimento. Diante de tais ponderações, as 

pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em 

vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto dos autos 

1000419-13.2017.8.11.0038, formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 321,13 (trezentos e 

vinte e um reais e treze centavos), com juros e correção monetária a partir 

do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação 

retirar as restrições do nome do autor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados e, diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso 

fundamentada, CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no 

valor de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. -JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO nos autos 1000419-13.2017.8.11.0038, no valor 

de R$ 321,13 (trezentos e vinte e um reais e treze centavos) com juros e 

correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - 

PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema PJE entre os autos nº 

1000418-28.2017.8.11.0038 e 1000419-13.2017.8.11.0038. Após o 

trânsito em julgado, certifique e arquive com as cautelas, baixas e 

anotações de estilo. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-43.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ODINA CANDIDO DO GAMA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000417-43.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODINA CANDIDO DO GAMA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ODINA CANDIDO DO GAMA em face de LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez 

que, não possui débitos junto a requerida. Diante dos transtornos 

vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende a regularidade 

na prestação de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita praticada. Como prova de suas 

alegações, acosta aos autos contrato contendo assinatura e dados 

pessoais da autora (id. 12894634), pugnando pela condenação em 

litigância de má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na 

inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela 

defesa, notadamente, pelo contrato anexado a contestação, devidamente 

assinado pela reclamante, comprovando a relação contratual entre as 

partes. Ademais, no que se refere aos danos morais, verifica-se ainda a 

existência de negativação preexistente, em nome da parte autora (id 

10551762), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. No que se refere ao pedido de desistência do feito 

pela parte autora, após a audiência de conciliação, juntada de contestação 

e documentos comprobatórios pela requerida, o mesmo deve ser 

INDEFERIDO. No âmbito dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais Cíveis, como não há a condenação, em primeira instância, nas 

custas e honorários, é prática corriqueira e amparada pelo FONAJE no 

enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter acolhida a desistência da 

ação, independente da aceitação ou não do réu já citado e com 

contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido enunciado: "A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária." Contudo o referido dispositivo não 

pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como a presente. A 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, deixou de 

pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está litigando de 

má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a desistência do 

mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Consequentemente, 

condeno a parte reclamante, ora litigante de má-fé, a pagar multa no valor 

de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, os quais não justificam a majoração além do 

mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa complexidade e o 

local não é de difícil provimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados e, 

diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso fundamentada, 

CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no valor de 2% (dois 

por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as custas, taxas, 

despesas processuais e honorár ios advocat íc ios do(a ) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. Após o trânsito em julgado, 

certifique e arquive com as cautelas, baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

___________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-43.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ODINA CANDIDO DO GAMA (REQUERENTE)
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MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000417-43.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODINA CANDIDO DO GAMA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ODINA CANDIDO DO GAMA em face de LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez 

que, não possui débitos junto a requerida. Diante dos transtornos 

vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende a regularidade 

na prestação de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita praticada. Como prova de suas 

alegações, acosta aos autos contrato contendo assinatura e dados 

pessoais da autora (id. 12894634), pugnando pela condenação em 

litigância de má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na 

inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela 

defesa, notadamente, pelo contrato anexado a contestação, devidamente 

assinado pela reclamante, comprovando a relação contratual entre as 

partes. Ademais, no que se refere aos danos morais, verifica-se ainda a 

existência de negativação preexistente, em nome da parte autora (id 

10551762), não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. No que se refere ao pedido de desistência do feito 

pela parte autora, após a audiência de conciliação, juntada de contestação 

e documentos comprobatórios pela requerida, o mesmo deve ser 

INDEFERIDO. No âmbito dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais Cíveis, como não há a condenação, em primeira instância, nas 

custas e honorários, é prática corriqueira e amparada pelo FONAJE no 

enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter acolhida a desistência da 

ação, independente da aceitação ou não do réu já citado e com 

contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido enunciado: "A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária." Contudo o referido dispositivo não 

pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como a presente. A 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, deixou de 

pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está litigando de 

má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a desistência do 

mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

aberto com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Consequentemente, 

condeno a parte reclamante, ora litigante de má-fé, a pagar multa no valor 

de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as 

custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios do(a) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, os quais não justificam a majoração além do 

mínimo legal previsto, porque envolve matéria de baixa complexidade e o 

local não é de difícil provimento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 487, I do CPC -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados e, 

diante do reconhecimento da litigância de má-fé suso fundamentada, 

CONDENO a parte reclamante no pagamento de multa no valor de 2% (dois 

por cento) do valor corrigido da causa e a arcar com as custas, taxas, 

despesas processuais e honorár ios advocat íc ios do(a ) 

advogado(a)/patrono(a) da parte reclamada, que fixo no mínimo de 10% 

(dez por cento), também sobre o valor atualizado da causa - Lei n. 

9.099/1995, art. 55 e NCPC, arts. 81 e 85, § 2º. Após o trânsito em julgado, 

certifique e arquive com as cautelas, baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

___________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000448-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO NETO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por FRANCISCO 

NETO DE SOUZA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito à preliminar de 

incompetência deste Juizado Especial, em razão da necessidade de 

produção de prova pericial, esta não merece guarida visto que a requerida 

não anexou nos autos contrato para realização da perícia solicitada. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não 

é documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, e supostas faturas produzidas 

unilateralmente A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, 

não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a 

negativação que pesa sob o nome da parte autora está sendo discutida 

judicialmente (Autos nº 1000449-48.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, caso 

necessário, mediante a expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 
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julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000448-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO NETO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por FRANCISCO 

NETO DE SOUZA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito à preliminar de 

incompetência deste Juizado Especial, em razão da necessidade de 

produção de prova pericial, esta não merece guarida visto que a requerida 

não anexou nos autos contrato para realização da perícia solicitada. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não 

é documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, e supostas faturas produzidas 

unilateralmente A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, 

não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a 

negativação que pesa sob o nome da parte autora está sendo discutida 

judicialmente (Autos nº 1000449-48.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, caso 

necessário, mediante a expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 
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Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO NETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000448-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO NETO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por FRANCISCO 

NETO DE SOUZA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito à preliminar de 

incompetência deste Juizado Especial, em razão da necessidade de 

produção de prova pericial, esta não merece guarida visto que a requerida 

não anexou nos autos contrato para realização da perícia solicitada. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não 

é documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema, e supostas faturas produzidas 

unilateralmente A requerida não anexou contrato, gravação, ou qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações. Restando caracterizada 

a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, 

não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a 

negativação que pesa sob o nome da parte autora está sendo discutida 

judicialmente (Autos nº 1000449-48.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 
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refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação, caso 

necessário, mediante a expedição de ofício. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA 

do débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63880 Nr: 4528-26.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DO CARMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (DETRAN/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Vistos.

1. De proêmio, DETERMINO o cancelamento da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 27.09.2018 (pág. 49), isso 

porque o procurador do ente público, para consecução da audiência de 

conciliação ou de mediação, necessita de prévia autorização normativa 

(inexistente nesse caderno processual), o qual só poderá atuar na medida 

do que lhe é autorizado pelo texto normativo, ou seja, seria 

contraproducente criar pauta de audiência nesse sentido, eis que o 

procurador não teria autorização para fazer qualquer proposta de acordo.

2. Diante da contestação apresenta a ref. 15, INTIME-SE, via DJe, o 

patrono da parte autora para manifesta-se em 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide

4. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.,

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66905 Nr: 1007-39.2018.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jilmara Lima Viveiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Inicialmente, entendo que o pedido de antecipação da tutela não 

comporta deferimento, notadamente quando ausente tanto periculum in 

mora quanto o fumus bonus iuris.Não há perigo na demora do feito, 

notadamente quando o falecimento de Narred Valadares Mattar se deu há 

mais de 04 (quatro) anos e, por falta de movimentação, as referidas 

empresas encontram-se arquivadas.De igual modo, não constato a 

fumaça do bom direito notadamente quando apenas os documentos 

juntados pelas partes não conduzem ao juízo sumário da antecipação da 

tutela.Neste mesmo juízo, entendo que se faz necessária juntada aos 

autos da partilha de bens do de cujus, bem como de eventual nomeação 

de inventariante.Ademais, há de se considerar que em ambas as 

empresas há existência de outro sócio administrador e, portanto, atingindo 

os seus interesses/direitos, deverá ser integrado à lide.3. Portanto, pela 

ausência dos requisitos autorizadores da decisão liminar, INDEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela.4. INTIME-SE a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias inclua os demais sócios relacionados às fls. 

26/39 no polo passivo, bem como junte aos autos comprovante de 

homologação de partilha dos bens deixados pelo de cujus. 5. Proceda-se 

com a inclusão dos demais sócios no polo passivo e após, CITE-SE para 

manifeste anuência ou discordância com o pedido da requerente no prazo 

de 15 (quinze) dias.6. Sendo arguido fato novo, MANIFESTE-SE a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias.7. Cumpridas estas determinações, 

certificando-se eventual decurso de prazo, TORNEM os autos conclusos 

para deliberações. Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16805 Nr: 418-96.2008.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Simões de Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573/PR, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT

 Vistos.

Cuida-se de Embargos a Execução tendo como partes as em epígrafe, em 

que, entrementes, o requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando a extinção, aduzindo que fora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 685 de 871



firmando acordo no processo de execução (código 678) – fl. 77.

É o relatório. Fundamento e decido.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação. A desistência da ação pode ser apresentada até 

a sentença, conforme prevê o artigo 485, § 5º, do CPC.

 Todavia, alegando o requerente desinteresse no prosseguimento da 

ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do autor, como se 

depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do art. 485 do CPC.

Por todo exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, e artigo 485, VIII, 

ambos do CPC.

Custas e despesas processuais, caso existente, pelo Embargante.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21642 Nr: 151-22.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Antônio Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 Vistos.

1. Diante do Ofício Circular n. 052/2018/NUGEP/JLQ, no qual informar que o 

STJ determinou a suspensão de todos os processos que envolvem planos 

econômicos, a fim de aguardar o início do funcionamento da plataforma 

online, criada para adesão ao acordo homologado perante o Colendo 

Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO destes autos, 

arquivando-o provisoriamente, sem, contudo, proceder-se à baixa na 

distribuição.

2. Entretanto, previamente ao arquivamento provisório, CUMPRA-SE as 

seguintes providências:

a) CERTIFIQUE-SE o cumprimento da decisão retro.

b) INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado via DJe, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se irá aderir o acordo 

coletivo firmado em 11.12.2017 sobre os planos econômicos, homologado 

em 15.02.2018, se positivo, deverá providenciar o necessário no prazo de 

60 (sessenta) dias, colacionando nos autos os documentos necessários 

para homologação.

c) PROCEDA-SE com a digitalização/virtualização dos autos, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21557 Nr: 65-51.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genival Barros Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

1. Diante do Ofício Circular n. 052/2018/NUGEP/JLQ, no qual informar que o 

STJ determinou a suspensão de todos os processos que envolvem planos 

econômicos, a fim de aguardar o início do funcionamento da plataforma 

online, criada para adesão ao acordo homologado perante o Colendo 

Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO destes autos, 

arquivando-o provisoriamente, sem, contudo, proceder-se à baixa na 

distribuição.

2. Entretanto, previamente ao arquivamento provisório, CUMPRA-SE as 

seguintes providências:

a) INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado via DJe, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se irá aderir o acordo 

coletivo firmado em 11.12.2017 sobre os planos econômicos, homologado 

em 15.02.2018, se positivo, deverá providenciar o necessário no prazo de 

60 (sessenta) dias, colacionando nos autos os documentos necessários 

para homologação.

b) PROCEDA-SE com a digitalização/virtualização dos autos, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16384 Nr: 1-45.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do Ofício Circular n. 052/2018/NUGEP/JLQ, no qual informar que o 

STJ determinou a suspensão de todos os processos que envolvem planos 

econômicos, a fim de aguardar o início do funcionamento da plataforma 

online, criada para adesão ao acordo homologado perante o Colendo 

Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO destes autos, 

arquivando-o provisoriamente, sem, contudo, proceder-se à baixa na 

distribuição.

2. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado via 

DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se irá aderir o 

acordo coletivo firmado em 11.12.2017 sobre os planos econômicos, 

homologado em 15.02.2018, se positivo, deverá providenciar o necessário 

no prazo de 60 (sessenta) dias, colacionando nos autos os documentos 

necessários para homologação.

3. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44089 Nr: 94-96.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a 

presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil.Isento de custas e honorários.Após o TRÂNSITO EM 
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JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16544 Nr: 162-56.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cornélio José Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT, Joemar Moraes Rosa - OAB:2056/MT, KATIELLE 

AUREA MORIS - OAB:Proc. Federal

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Embargante, através de 

seu Advogado constituído, via Dje, para manifestar-se em 10 (dez) dias, 

consoante sentença de fls. 95/99.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67609 Nr: 1401-46.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ortega Pedrosa, Lourivania Bispo 

Pereira, Luan Douglas de Oliveira Silva/Luan Douglas de Oliveira, Kayque 

Eduardo de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O, Rodrigo Tobias Chaves da Silva - OAB:21822/O, 

SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 (...) III – DISPOSITIVO. INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pelos denunciados KAYQUE EDUARDO DE 

OLIVEIRA SILVA e LUAN DOUGAS DE OLIVEIRA DA SILVA e, com 

fundamento no art. 56, da Lei 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA em face 

de LOURIVANIA BISPO PEREIRA, KAYQUE EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA 

e LUAN DOUGAS DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado(s) nos autos, 

dando-o(s) como incurso(s) nos artigos nela mencionados.DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 (TREZE) DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14H30MIN.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66524 Nr: 807-32.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): joaquim Frighetto, Brasilio Santo Frighetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A em face do requerido JOAQUIM FRIGHETTO e 

BRASILIO SANTO FRIGHETTO.

Com a inicial (fls. 01/04), vieram os documentos às fls. 05/53.

Recebida a inicial, foi deferida a liminar de busca e apreensão dos tratores 

(fls. 56/57).

Cumprimento da medida certificado à fl. 72.

Às fls. 74/76 compareceu a parte requerida para informar aos autos que 

estava em viés de realizar acordo com os requerentes e, portanto, 

pleiteava a nomeação de Brasilio Santo Friguetto como fiel depositário.

Por fim, minuta de acordo realizada pelas partes juntada às fls. 81/83, 

oportunidade na qual requerem a homologação dos seus interesses e 

consequente extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendedores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

acordo extrajudicial de págs. 81/83, passando a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Custas e honorários da forma pactuada.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com 

baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a 

intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 383-58.2016.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

1. De pronto, INDEFIRO o pedido retro, eis que, conforme documento 

colacionado a pág. 290, já fora retirada a restrição de tal veículo.

2. DEFIRO conforme requerido a pág. 294, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir conforme determinado no item 3, 

parágrafo 2º, da sentença proferida a ref. 57, sendo:

“Determino que a parte autora preste contas da venda do veículo Marca: 

Chevrolet, Modelo S-10 Cab. Dupla Exec, Cor: Branca, Ano/Modelo: 

2011/2011, Chassi: 9BG138SP0BC489270, Placa: OAY-6880, Movido: 

Alcool/Gasolina, Renavan: 00392691191, a fim de viabilizar a declaração 

de quitação e a restituição de eventual diferença em favor do requerido”.

3. Após, INTIME-SE o requerido para, querendo, manifestar-se em 15 

(quinze) dias.

4. Após, conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 26-78.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilas Mascarenhas Scardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parecis Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES - OAB:15.721-B, LINDOLFO MACEDO CASTRO - 

OAB:7.174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-AMT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Vistos.

1. ACOLHO a manifestação retro, REDESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12.11.2018 às 15h00min, se necessário, expeça-se 

precatória para oitiva de testemunhas.

 2. DEFIRO conforme requerido a pág. 291.

 3. CERTIFIQUE-SE o cumprimento da decisão proferida a ref. 41.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57488 Nr: 777-31.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Stragliotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidineia Gonçalves Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10.062 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E INDENIZAÇÃO tendo como partes as em epígrafe, em que, 

entrementes, houve a homologação do acordo apresentado pelas partes 

(fls. 78/81), e o processo foi suspenso até o cumprimento integral da 

obrigação, previsto para 30.01.2018.

Os requerentes informaram o cumprimento da obrigação, requerendo o 

arquivamento do processo e a remessa ao Cartório de Registro de Imóveis 

de Arenápolis/MT de cópia do acordo, da sentença homologatória e da 

guia do ITBI (anexada as págs. 93/94).

Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da lide é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz 

perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Custas, se houver, na forma acordada pela parte - pág. 78/79.

DEFIRO o pedido retro, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, encaminhando cópia dos documentos solicitados 

e desta sentença, para que procedam com a transferência do imóvel 

matriculado sob n. 5.886 nos moldes do acordo homologado.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42564 Nr: 658-12.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice de Amorim Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO CASTRO - 

OAB:7.174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Consequentemente, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69277 Nr: 2126-35.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ANTONIA DE LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO (art. 

487, I, CPC) e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na 

isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, CUJA 

EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em julgado 

devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, autos com 

as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov .  n º  42 /2008 /CGJ/MT. INTIMEM-SE.  CUMPRA-SE.Às 

providências.,MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52211 Nr: 700-56.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenobre Ferreira Gomes, Maria Marta Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz de Souza Lopes, Ronismar 

Gomes dos Santos, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:11837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Acerca do pedido de desistência em face dos requeridos ALCENDINO 

GUERINO GOMES e WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES entendo que o 

direito assiste ao requerente, notadamente quando o pedido foi efetuado 

antes da citação válida do demandado.Há de se ressaltar que tal 

entendimento não destoa a jurisprudência, conforme se transcreve:TJMT - 

0012150-68.2016.8.11.0002 - 142813/2017APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Protocolado o pedido de desistência antes da efetivação da citação do 

réu, ainda que este tenha integrado à lide e apresentado defesa, injusta se 

mostra a condenação do autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios. (Ap 142813/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 

28/02/2018) (grifo nosso)Portanto, DEFIRO o pedido de desistência, 

DETERMINANDO CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO com a 

imediata retirada do requerido WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES.3. 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judicial eventual decurso de prazo para 

apresentação de contestação por parte dos requeridos ALCIDINO 

QUIRINO GOMES e RONISMAR GOMES DOS SANTOS.4. Sendo positivo, 

isto é, não tendo os demandados apresentado contestação no prazo legal, 
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desde já, DECRETO a sua revelia nos moldes do art. 344 do CPC.5. Neste 

caso, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifique as provas que pretende produzir em audiência, justificando a 

sua pertinência ou, se for o caso, opte pelo julgamento antecipado da 

lide.6. OPORTUNIZE-SE a manifestação ministerial no prazo de 10 (dez) 

dias.7. Cumpridas estas determinações e certificando-se as ocorrências 

necessárias, TORNEM os autos conclusos para deliberações. Às 

providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66652 Nr: 867-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Oliveira, Carlos Eduardo 

Ramos Felipe, Waldemir Ramos de Jesus, Amanda Lacerda dos Santos, 

William de Souza Guimaraes, Geane Marinho da Silva, Richard Lopes de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Amaral 

Magalhães Filho - OAB:14.425, Altemar Dias da Gama - OAB:18322/0, 

ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/O, CASSIO VINICIUS 

FONSECA MEIRA - OAB:23680/O, JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - 

OAB:20018/O, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366, Nilton 

Gomes da Silva - OAB:851/MT, RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA 

- OAB:21822/O, Rogério Ramos Varanda Junior - OAB:13674

 Vistos.

Diante da necessidade da readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO o DIA 30 (TRINTA) DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H30MIN para 

realização da audiência anteriormente agendada.

Renovem-se as intimações necessárias.

Intime-se e se cumpra, com máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55126 Nr: 2739-26.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvaney Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A LIMINAR CONCEDIDA BEM COMO SE CUMPRA A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69369 Nr: 2190-45.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Brito Pinto, KID VALADARES 

MATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A LIMINAR CONCEDIDA BEM COMO SE CUMPRA A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 61345 Nr: 3118-30.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, Costa Sementes e 

Máquinas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevalter Egidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramon Rodrigues - 

OAB:18.074-A, KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO DA ORDEM DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EXPEDIDO NO BOJO 

DOS PRESENTES AUTOS.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66717 Nr: 913-91.2018.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 09/11/2018, às 

14h, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-82.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

ROSEMILDO VIEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILCO DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010191-82.2015.8.11.0026; Valor causa: 

$13,158.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[CHEQUE]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSEMILDO VIEIRA DE FARIA Parte Ré: REQUERIDO: 

ROMILCO DE PAULA INTIMO o autor, na pessoa de seu patrono, para que 

informe no prazo de 05 (cinco) dias o endereço atualizado do reclamado, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. ARENÁPOLIS , 1 de outubro de 2018. 

Atenciosamente. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARENÁPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, 

VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 - TELEFONE: (65) 

33431518

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-67.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010192-67.2015.8.11.0026; Valor causa: 

$7,888.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI Parte Ré: REQUERIDO: MULTI - 

COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME Senhor(a): JONATAN ROBERTO 

GARCIA PARPINELLI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), através de seu patrono, para comarecer à 

audiêncua de conciliação designada para o dia 14/11/2018, às 09h30, a 

ser realizada na sala de audiência do Juizado Especial desta comarca. 

Advertência: ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, 

inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9º, § 4 º, da Lei n° 9.099/95). ARENÁPOLIS, 1 de outubro de 

2018. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ARENÁPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 

410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 - TELEFONE: (65) 

33431518

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-36.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BIANKHINE RANIERY BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

ILARIO KESTRING - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. MARINA CARLOS FRANCA Dados do processo: 

Processo: 8010207-36.2015.8.11.0026; Valor causa: $4,703.76; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BIANKHINE RANIERY BORGES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ILARIO 

KESTRING - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO, 

na pessoa de seu patrono, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 14/11/2018/, às 10h00. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 

ARENÁPOLIS, 1 de outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA PRESIDENTE COSTA 

E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 - 

TELEFONE: (65) 33431518

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-94.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA DA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010229-94.2015.8.11.0026; Valor causa: $0.00; 

Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DA 

APARECIDA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A Senhor(a): 

MARIA DA APARECIDA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, através de seu patrono, para comparecer 

à audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 14/11/2018, às 10h30 no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: XXX. Assinado 

digitalmente (Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) MARINA CARLOS 

FRANCA de Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada implicará na extinção do feito. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 1 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARENÁPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, 

VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 - TELEFONE: (65) 

33431518

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-03.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 629, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 - TELEFONE: (65) 3343-1375 CARTA DE INTIMAÇÃO (LEI 

Nº 9.099/95) Arenápolis - MT, 1 de outubro de 2018. Senhor(a) 

Requerente): Nome: ELIZETE ROSA DA SILVA Endereço: Rua PADRE 

JOSÉ EUSTÁQUIO, 12, QUADRA 19, ARENAPOLIS, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a Intimação de 

Vossa Senhoria, através de seu procurador, para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 21/11/2018 Hora: 08:00 , na sede do 

Juizado Especial, sito endereço ao final indicado. NÚMERO DO 

PROCESSO: 8010248-03.2015.8.11.0026 VALOR DA CAUSA: $31,520.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

E S P E C I A L  C Í V E L  ( 4 3 6 ) 

PARTERECLAMANTE:{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdv

ogadoStr} ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE:Advogado: WARLEN 

LEMES DA SILVA OAB: MT0015085A Endereço: 45, 07, QUADRA 185, 

PEDRA NOVENTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-225 PARTERECLAMADA: 

REQUERIDO: VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): O não comparecimento 

acarretará na extinção do feito nos termos do art. 51, inciso I da Lei 

9.099/95, sem resolução do mérito. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-03.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 8010248-03.2015.8.11.0026 Valor da causa: $31,520.00 
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ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIZETE ROSA DA 

SILVA Endereço: Rua PADRE JOSÉ EUSTÁQUIO, 12, QUADRA 19, 

ARENAPOLIS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: , 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 21/11/2018 Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-08.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR SOAVE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 629, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 - TELEFONE: (65) 3343-1375 CARTA DE INTIMAÇÃO (LEI 

Nº 9.099/95) ARENÁPOLIS Arenápolis - MT, 1 de outubro de 2018. 

Senhor(a) Requerente): Nome: CELSO PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Avenida MATO GROSSO, S/N, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Intimação de Vossa Senhoria, 

ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 21/11/2018 Hora: 09:00 , na sede do 

Juizado Especial, sito endereço ao final indicado. NÚMERO DO 

PROCESSO: 8010280-08.2015.8.11.0026 VALOR DA CAUSA: $31,520.00 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

PARTERECLAMANTE:{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdv

ogadoStr} ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE:Advogado: FABIANO 

ALVES ZANARDO OAB: MT12770/O Endereço: C, 38, AP. 33, TERRA 

NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-404 PARTERECLAMADA: REQUERIDO: 

ADEMAR SOAVE ADVERTÊNCIA(S): O não comparecimento acarretará na 

extinção do feito nos termos do art. 51, inciso I da Lei 9.099/95, sem 

resolução do mérito. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA Oficial de Justiça: Samuel Pinto da 

Silva PROCESSO n. 8010097-66.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$3,879.64 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO POLO 

ATIVO: Nome: SEBASTIAO VIEIRA DA COSTA Endereço: Sítio Tres irmaos, 

s/n, apos o laticinio a direita 800m, SANTO AFONSO - MT - CEP: 

78425-000, TEL: 65 9 9693-0886 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: , 184, - DE 

3552/3553 AO FIM, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-270 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE: 

SEBASTIAO VIEIRA DA COSTA, para, querendo, apresente impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na 

perícia designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e 

laudos que possuir. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARENÁPOLIS, 1 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-95.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROTAZIO ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000015-95.2017.8.11.0026 Mandado de Intimação Intimo a parte 

autora, na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe novo endereço da parte requerida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-83.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000171-83.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ROSINA MARIA DE MATOS 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 12700765) e 

recolhido o preparo (id 12458057), recebo o recurso em efeito devolutivo 

(art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, 

querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias 

(art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 1 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-09.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO ELIAS RIBEIRO RODRIGUES 21914914805 - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos e AR de id nº 10502129. Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 01 de outubro de 

2018 . Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-29.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO PEREIRA ALVES NETO (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010244-29.2016.8.11.0026 REQUERENTE: CLARINDO 

PEREIRA ALVES NETO REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS. I - 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 9099/95. II – 

Trata-se de pedido de desistência formulado pelo reclamante conforme id 

15532532, o qual não foi apreciada por ausência de tempo hábil, vez que 

protocolado em 26 de setembro de 2018, às 10:17, mesma data da 

audiência. Conforme dispões o Enunciado nº 90 do FONAJE, nos Juizados 

Especiais o pedido de desistência independe da anuência do autor, 

independente da fase na qual o processo se encontra. ENUNCIADO 90 – 

A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Isento de 

custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Arenápolis/MT, 1 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-58.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

SARA DAS DORES BIANCHI (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010255-58.2016.8.11.0026 REQUERENTE: SARA DAS 

DORES BIANCHI REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, SENTENÇA VISTOS. I - Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, caput da Lei 9099/95. II – Trata-se de pedido de desistência formulado 

pelo reclamante conforme id 15563764, o qual não foi apreciada por 

ausência de tempo hábil, vez que protocolado em 26 de setembro de 2018, 

às 10:39. Conforme dispões o Enunciado nº 90 do FONAJE, nos Juizados 

Especiais o pedido de desistência independe da anuência do autor, 

independente da fase na qual o processo se encontra. ENUNCIADO 90 – 

A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Isento de 

custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Arenápolis/MT, 1 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58386 Nr: 1499-44.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Batista Filho - OAB:19793, 

RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria rural por idade à parte autora, no 

valor de um salário mínimo por mês, com DIB em 14/11/2013 (data do 

requerimento administrativo). A correção monetária deve observar o novo 

regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual restou fixado 

o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado a todas as 

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Juros de mora nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Condeno a parte 

requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações 

vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), 

considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, 

consoante Súmula 178 do STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento 

das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, 

que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença sujeita ao 

reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 

30.06.2009) e súmula 490 do STJ.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40250 Nr: 655-36.2011.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECA CAMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULINO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA MARA CAMANA - 

OAB:33897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRAULINO ALVES DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Jeca Camana propõe Ação Declaratória de Nulidade de 

Escritura Pública de Compra e Venda, em face de Braulino Alves da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fls.98.Cite-se o 

requerido, bem como seu cônjuge, via edital com o prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos da decisão de fls. 40.Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 28 de setembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55184 Nr: 1716-24.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON LUIZ FAITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATACHA GABRIELLE DIAS 

DE CARVALHO - OAB:16295

 Vistos etc.

Ante o pedido de julgamento antecipado da parte autora (fls.337/347), 

intime-se o requerido, para que manifeste se deseja a produção de outras 

provas, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70164 Nr: 4133-42.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 265, RECEBO o recurso de apelação 

interposto pela defesa do acusado José Fernandes da Silva à ref. 264, em 

seu duplo efeito (art. 597 CPP).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

apresentadas pelas partes, ante a ausência de elementos hábeis à sua 

reforma, em sede de Juízo de retratação (art. 589, CPP), mantenho a 

decisão recorrida, cujos fundamentos subsistem às razões do recurso.

Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

nos termos do artigo 583, inciso II, do Código de Processo Penal, para 

apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52126 Nr: 871-26.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koening - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente na pessoa de seu Advogado, a fim 

de que se manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

(fls. 68), no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40652 Nr: 1053-80.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que já houve a 

realização da pesquisa BACENJUD.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 221-03.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MDSDC, SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 (...)Posto isso, DEFIRO o pedido liminar de interdito proibitório, o que faço 

com fulcro nos artigos 561 e 562 c/c 567, todos do Código de Processo 

Civil.FIXO multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de 

descumprimento, limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais)Expeça-se o 

respectivo mandado proibitório, ficando o requerido advertido para que se 

abstenha da prática de atos de moléstia à posse, sob pena de aplicação 

da multa acima fixada. No mais, considerando o teor da contestação 

apresentada, intimem-se os autores, por sua advogada, a se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do CPC).Após, intimem-se as partes 

a fim de que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, esclareçam quais 

provas pretendem produzir, mediante justificativa da pertinência de cada 

uma delas, arrolando eventuais testemunhas, sob pena de indeferimento 

(CPC, art. 370).Intimações e diligências necessárias.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33254 Nr: 1767-79.2007.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ANGELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta por 

Banco Itaú S/A em face de Edgar Ângelo de Souza.

Às fls. 126 foi determinada a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito.

Às fls. 128, consta certidão que decorreu prazo para a parte autora se 

manifestar, apesar de devidamente intimada.

 O feito encontra-se paralisado.

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso dos autos, o requerente, mesmo devidamente intimado, não 

promoveu os atos que lhe incumbia, a fim de dar seguimento ao presente 

processo.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que a parte contrária não constituiu advogado nos autos.

 Promova-se o levantamento de eventual penhora ou restrição realizada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-88.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (ADVOGADO(A))

ANDRE WILLER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010077-88.2014.8.11.0088. REQUERENTE: ANDRE WILLER ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, determino: 1. Expeça-se Alvará de levantamento 

em favor da parte requerente da quantia depositada no id 11502970, qual 

seja, R$ 6.510,47 (seis mil quinhentos e dez reais e quarenta e sete 

centavos), devendo ser depositada na conta indicada por essa. · 

OBSERVE-SE a Secretaria quando ao disposto no Provimento nº 68/2018 

– CNJ. 2. No mais, determino a intimação do requerido, para que indique 

conta corrente de sua titularidade para o levantamento da quantia 

depositada a maior, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. 3. Após o cumprimento da determinação acima, retornem 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 24 de agosto de 2018. (assinada digitalmente) 

Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56049 Nr: 307-40.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDERSON HASSEMBER PRUSSAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/0

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO RÉU, Dr. ARNO OSTWALD e Dr. RAFAEL GIL 

SILVA, para no prazo legal apresentar razões ao recurso de apelação, 

uma vez que o réu manifestou o desejo em recorrer da sentença ref. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70659 Nr: 1163-96.2018.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIBB, JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Drª. THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT, para que 

compareça na secretária desta comarca no prazo de 05 (cinco) dias, para 

retirar a certidão de Averbação de Divórcio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50715 Nr: 248-57.2012.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307

 Defiro o pedido para realização de BACENJUD em face do(s) 

executado(s) retro citado(s) pelos motivos expostos na petição retro.

 Em vista do resultado frutífero (BACENJUD), Intime-se o exequente para 

que indique outros bens e valores penhoráveis em nome dos executados, 

no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do processo. Intimem-se 
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o executado para que se manifeste acerca do resultado no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62603 Nr: 2071-27.2016.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A. BARRETO (TRANSPORTE BARRETO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CristianaVasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51969 Nr: 400-71.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Vistos etc.,

 Inicialmente, declaro precluso o direito da Defesa de juntar ao feito o 

endereço da testemunha Sidnei Alves Pereira.

Lado outro, DETERMINO A INTIMAÇÃO do acusado ERALDO FERREIRA 

PIRES, para o comparecimento no Fórum Local, em audiência, que foi 

designada por este Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 22 de 

NOVEMBRO de 2018 às 16h00min, na qual será realizado o interrogatório 

daquele.

Intime-se ainda o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51290 Nr: 826-20.2012.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RICARDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:2009551-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em vista do tempo decorrido, intime-se o requerente para se manifeste 

acerca da carta precatória retro mencionada, no prazo de 5(cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67432 Nr: 2664-22.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA, 

Juizo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra / MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVAN FERREIRA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:OAB/SP 

24956, João Marcelo Guerra Saad - OAB:OAB/SP 234.665, WILLIAM 

BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 28, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62472 Nr: 1987-26.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SÃO JOSE 

DO RIO CLARO/MT, MARLIZE HELENA TARTAROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVA BARROS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MARIANO - 

OAB:OAB/MT 3.856, Marcelo Rosada - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:OAB/MT 9.029

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 31 e DETERMINO o cancelamento da audiência 

anteriormente designada para a data de hoje.

Retornem os autos ao gabinete para redesignação da audiência, conforme 

disponibilidade em agenda.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25653 Nr: 440-24.2011.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307, Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a fls. 137, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa de 

sua advogada a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25412 Nr: 198-65.2011.811.0100

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO, NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO, ARSENIO BENEDITO 

SARDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Valente - OAB:8.116-B, 

Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Carlos Palazzo - 

OAB:OAB/MT 8.157, EDMILSON CIRO GONÇALVES PRATES - 

OAB:OAB/MT 5.745, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - 

OAB:OAB/MT 11.269, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. INDEFIRO o 

pedido dos embargados no sentido de aplicação de multa, uma vez que 

não vislumbro qualquer ilícito ou abuso por parte dos embargantes. 

INTIMEM-SE AS PARTES POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS VIA 

DJE.Cumpram-se as determinações anteriores servindo a presente 

decisão como mandado/ofício/precatória.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52723 Nr: 1134-22.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA FERREIRA RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT

 Vistos etc.

De início, verifico que a Dra. Adelita Santana Santos, OAB/MT 17.289, foi 

nomeada por este Juízo para apresentar tão somente a resposta à 

acusação, em defesa da acusada (fl. 89).

Assim sendo, tendo em vista que aludido ato da defesa foi realizado pela 

mencionada advogada outrora nomeada (fl. 97), ARBITRO a título de 

honorários advocatícios para a referida causídica, o importe de 2 (dois) 

URH’s.

E, para prosseguimento na defesa da acusada, NOMEIO como defensor 

dativo o Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB-MT 21.907/O, advogado 

militante nesta Comarca, que deverá ser intimado da aludida nomeação, 

para promover a defesa desde então da acusada até o deslinde deste 

feito. Sendo que, em não havendo recusa, intime-se a acusada desta 

nomeação e, via de consequência, procedam as devidas anotações no 

Sistema Apolo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/título executivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010295-12.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE FATIMA MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBES RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010295-12.2016.8.11.0100 EXEQUENTE: CRISTIANE DE 

FATIMA MOREIRA EXECUTADO: CLEBES RODRIGUES DE SOUZA Vistos 

etc. Intime-se o requerente para requerer o que for de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa. Cumpra-se 

servindo a presente decisão como mandado. BRASNORTE, 28 de 

setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-45.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMARO FERNANDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 1000053-45.2018.8.11.0100 REQUERENTE: DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

JOSE AMARO FERNANDES Vistos etc. Intime-se o requerente para 

requerer o que for de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

feito por abandono de causa. Cumpra-se servindo a presente decisão 

como mandado. BRASNORTE, 28 de setembro de 2018. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-09.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 1000090-09.2017.8.11.0100 REQUERENTE: MARILEIDE DA 

SILVA ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. I - 

Intime-se o recorrido para apresentar as suas Contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. III - Após, remetam-se os autos a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais com as nossas homenagens. IV – 

Cumpra-se. BRASNORTE, 28 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-87.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERNANDES (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 1000143-87.2017.8.11.0100 REQUERENTE: SOLANGE 

FERNANDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se 

o requerente para requerer o que for de direito no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado. BRASNORTE, 28 

de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-59.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MENDES DO PRADO (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000119-59.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$14,055.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARCIA MENDES DO PRADO Endereço: RUA BAHIA, 

S/N, ARCO IRIS, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA MANAUS, 77, JARDIM 

ALVORADA, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para comprovar nos autos o 

cumprimento das obrigações fixadas em sentença no prazo de 15 dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 4.000,00, 

sem prejuízo de outras medidas coercitivas. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. BRASNORTE, 1 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-08.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 1000103-08.2017.8.11.0100 REQUERENTE: RENATO 

FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Converta-se a 

classificação do presente processo para cumprimento de sentença / 

execução com as anotações de praxe. Intime-se a parte executada para 

no prazo de 15 dias pagar a dívida com os acréscimos legais (art. 52, IV 

da Lei nº 9.099/95). Frise-se que a parte executada somente poderá opor 

embargos à execução, nos próprios autos do processo de execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da garantia do juízo, seja por 

meio de depósito judicial ou penhora online positiva (na totalidade da 

dívida), nos termos do Enunciado 117 do Fonaje. Advirta-se que no caso 

de não pagamento da dívida no aludido prazo, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, nos termos do art. 523, §1º do NCPC. 

No caso de não pagamento do débito no aludido prazo, retornem os autos 

conclusos para realização de penhora online via BACENJUD, sem prejuízo 

ainda de outras medidas coercitivas. CUMPRA-SE servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. BRASNORTE, 28 

de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-24.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

DANIELLA MAIA DUTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR DEMOLINER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 8010182-24.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$4,197.27 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DANIELLA MAIA DUTRA 

Endereço: Rua IGUATEMI, 471, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: HEITOR DEMOLINER Endereço: Rua 

PANTANAL, 1.449, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 19/10/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-68.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

SYLLAS DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CUSTODIO GAZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010106-68.2015.8.11.0100 EXEQUENTE: SYLLAS DE LIMA 

EXECUTADO: PAULO CUSTODIO GAZZI DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se 

o requerente para requerer o que for de direito no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito por abandono de causa. Cumpra-se servindo a 

presente decisão como mandado. BRASNORTE, 28 de setembro de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42455 Nr: 875-21.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42009 Nr: 621-48.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41999 Nr: 611-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41972 Nr: 589-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41937 Nr: 554-83.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RETUIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41931 Nr: 548-76.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PERÃHORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41917 Nr: 535-77.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELIZINHA REDZAPRONI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41909 Nr: 527-03.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41846 Nr: 472-52.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA WA'UTOMOTSITSABUI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42521 Nr: 908-11.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVERCINA SOARES GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42520 Nr: 907-26.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DE OLIVEIRA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42040 Nr: 652-68.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42008 Nr: 620-63.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42006 Nr: 618-93.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:OAB/ 

MS 379

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41969 Nr: 586-88.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41968 Nr: 585-06.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:OAB/ MS 379

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41916 Nr: 534-92.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELIZINHA REDZAPRONI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 513-19.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41891 Nr: 511-49.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41730 Nr: 391-06.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41064 Nr: 61-09.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY CAMPOS DE OLIVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT - PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 1889-74.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVIA BARROCO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB-MT/12.208-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24017 Nr: 144-40.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - OAB:10075-MT

 INTIMAR PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE CALCÙLOS DE 

FLS. 430.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 25003 Nr: 19-38.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE FLS. 112/116, EM 

10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40900 Nr: 1879-30.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVACI CAMILO RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA NO PAZO DE 10 DIAS, MANIFESTAR 

NÓS AUTOS SOBRE FLS. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36728 Nr: 2512-15.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INITMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 15 

DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37780 Nr: 306-54.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA APRESENTAR, CASO QUEIRA, 

RESPOSTA AOS EMBARGES DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 25688 Nr: 711-37.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLON CEZAR PEREIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 INTIMAR ADVOGADO DE DEFESA , PARA APRESENTAR RAZÕES DE 

RECURSO DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35409 Nr: 822-45.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO FEITOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 INTIMAR ADVOGADO DE RÉU, PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, 

EM 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38670 Nr: 905-90.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICE LIMIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INITMAR A PARTE OUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, EM 10 DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33911 Nr: 32-61.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON BENEDITO DE FREITAS, ROSANA SILVA 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 INTIMAR ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS EM 05 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37914 Nr: 410-46.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL APARECIDO MILTON BATISTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA COMAR - OAB:48308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Interno desde já, que o valor a ser recolhido é 

para cumprimento de 01 (UMA) diligências no distrito de São José do 

couto, zona rual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 42109 Nr: 694-20.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIMAR CARDOSO DA SILVA, FLORISVAL 

TOBIAS PEDRO, NILCELIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Interno desde já, que o valor a ser recolhido é 

para cumprimento de 02 (Duas ) diligencias no centro da cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41815 Nr: 453-46.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, RAIMUNDO 

JOSÉ LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Interno desde já, que o valor a ser recolhido é 

para cumprimento de 02 (Duas ) diligencias no centro da cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 42651 Nr: 976-58.2018.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, MAGDA 

LUCIA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Interno desde já, que o valor a ser recolhido é 

para cumprimento de 02 (Duas ) diligencias no centro da cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38815 Nr: 1002-90.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37869 Nr: 381-93.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37856 Nr: 370-64.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37745 Nr: 277-04.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37686 Nr: 228-60.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36808 Nr: 530-26.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MARQUES DE LIMA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32211 Nr: 1952-41.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISON ANTONIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87240 Nr: 1182-07.2015.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CESAR SABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR THEODORO, DIRCEU ARNALDO 

GUERRA, ONEIDE BASSO, GILSON, SERGIO PAULO, ENIO DE ABRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MORENO RÚBIO 

JÚNIOR - OAB:SP/170569

 Autos Virtuais (Id. 87240)

Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar

Requerente: JOSÉ CESAR SABO

Requeridos: WALDIR THEODORO e outros

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar em que a 

tutela fora deferida em 24.08.2015.

 A parte Autora, tanto intimada por meio de seu advogado como 

pessoalmente (ref. 37 e 41, respectivamente) para efetuar o pagamento 

das diligências do oficial de justiça a fim de cumprir a liminar deferida, 

quedou-se inerte.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Considerando a certidão de ref. 45, certificando que a parte Autora, 

embora devidamente intimada para dar andamento no feito deixou o prazo 

transcorrer in albis, quedando-se inerte, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Em razão da extinção do feito, revogo a liminar concedida anteriormente 

(ref. 27).

Custas processuais, pela parte Autora, as quais encontram-se pagas.

 Sem condenação em honorários, eis que ausente qualquer resistência da 

parte requerida à pretensão da parte autora.

P.R.I.

Certifique-se o trânsito em julgado, desapensem-se e, após, arquivem-se 

com baixa na distribuição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53676 Nr: 260-05.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, Simone Besold - OAB:17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "centro", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de 

pagamento.

Ainda, encaminho à expedição de documentos para que seja expedido 

novo mandado de intimação, atentando-se para o endereço informado ás 

fls. 67

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 233-56.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUSA ALVES, ESLAINE HOLANDA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Vistos e examinados estes autos de Processo-Crime, registrados neste 

juízo sob nº 233-56.2010.811.0101 (código 52252), em que figura como 

autor o Ministério Público e acusados ANTONIO SOUSA ALVES e ESLAINE 

HOLANDA CRUZ.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, ofereceu denúncia criminal em face de ANTONIO SOUSA ALVES, 

vulgo “Nelinho”, brasileiro, convivente, nascido em 16.10.1986, natural de 

Monção/MA, filho de José Raimundo Alves e Carmosita de Sousa, e 

ESLAINE HOLANDA CRUZ, brasileira, convivente, nascida em 21.10.1991, 

filha de Francisco Eliésio Criz e Jucileide Rocha de Holanda, pela prática, 

em tese, dos seguintes fatos delituosos:

 “Consta do inquérito policial supra mencionado que no dia 05/02/2010, por 

volta das 20:50 horas, na Rua Campos Sales, altura do nº 1602, centro, 

nesta cidade e comarca, os denunciados, que estavam previamente 

associados para a prática de tráfico de drogas nesta cidades, foram 

presos em flagrante e delito no exato momento, em que agindo em unidade 

de desígnios, traziam consigo certa porção de pasta base de cocaína, 

uma trouxinha, destinada à venda, bem como foi apurado que mantinham 

eles em depósito na residência comum, também para fins de traficância, 

135,76 gramas de cocaína, separadas em três embalagens grandes e 23 

trouxinhas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

 Segundo apurado, a Polícia Militar recebeu uma ligação do Sr. Valdecir 

Alberto Maffissoni dizendo que determinada pessoa, usando um veículo 

Fiat, iria realizar entrega de drogas na Rua Campos Sales, nas 

proximidades da Oficina Maffissoni, razão pela qual os Policiais 

deslocaram–se até o local e passaram a aguardar a chegada do suposto 

vendedor, flagrando os denunciados no exato momento da entrega da 

droga que previamente possuíam para fins de traficância, tudo, como dito, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal.

 Na sequência, além da apreensão da droga, foi feita a apreensão do 

celular de propriedade da denunciada, oportunidade em que se verificou 

que aludido telefone era utilizado pelos denunciados como verdadeiro 

“disque-drogas”. Com efeito, a Polícia Militar recebeu em tal aparelho cerca 
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de dez ligações solicitando a entrega de drogas pelos denunciados, 

saindo para averiguar cinco delas. Utilizando o veículo do denunciado, que 

era destinado à entrega de drogas nesta cidade, a Polícia saiu em 

diligência até os locais informados pelos usuários para o recebimento de 

substância entorpecente então encomendada, realizando a condução dos 

usuários Rosângela da Silva, Jorge Schminski Ferreira, Henrique Gosvino 

Kroll e Gilvano de Lima, os quais confirmaram que costumeiramente 

adquiriam drogas do denunciado e que haviam acabado de encomendar 

drogas pelo telefone, sendo apreendidos na posse deles dinheiro para 

pagamento das respectivas encomendas.

 Consta, ainda, que no ato da abordagem foi realizada busca pessoal nos 

denunciados, oportunidade em que foi apreendida grande quantidade de 

dinheiro na carteira da denunciada, bem como foi realizada busca na 

residência dos denunciados, que vivem em união estável, constatando a 

polícia militar que mantinham eles em depósito, para fins de comércio, vinte 

e três trouxinhas da droga conhecida como cocaína prontas para a 

mercancia e uma porção maior dessa mesma substância, esta última 

envolta de fita adesiva presta e destinada à preparação de trouxinhas 

menores que seriam vendidas, todas armazenadas dentro de uma caixa 

de sanduicheira na dispensa da residência dos denunciados, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal. Da mesma forma, 

foram apreendidas outras duas grandes porções de cocaína, envoltas em 

fita adesiva preta, destinadas à venda, guardadas entre o gaveteiro e o 

chão do guarda roupas pertencente aos denunciados, igualmente, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal.

 Outrossim, a diligência realizada pela Polícia Militar na casa dos 

denunciados apreendeu sacolas plásticas recortadas, vela usada para 

selar trouxinhas de droga, tesoura, chave Phillips e uma chave de fendam, 

materiais esses destinados para preparação das trouxinhas, além de 

dinheiro trocado e moedas, tudo a ensejar a existência de comércio de 

drogas no local.”. (fls. 09/11).

Os denunciados foram presos em flagrante em 06.02.2010 (fl. 14).

Às fls. 71, foi determinada a notificação dos réus.

Antecedentes criminais às fls. 85, 86, 91, 92, 97, 98, 100, 101, 117, 

124/126, 128 e 129.

A ré Eslaine foi notificada em 29.04.2010 (fls. 103).

A defesa do réu Antônio solicitou o relaxamento da sua prisão, ante o 

excesso de prazo do curso da ação penal (fls. 108/110). O Ministério 

Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 113/116).

Este Juízo indeferiu o pedido de relaxamento da prisão (fls. 120/122).

 À fl. 162, foi designada audiência de instrução e julgamento.

O réu Antônio impetrou Habeas Corpus, o qual foi denegado (fls. 170/176).

Na audiência foram ouvidas cinco testemunhas e realizado o interrogatório 

dos réus, ainda, este Juízo absolveu sumariamente os denunciados, nos 

termos do art. 397, inciso III, do Código Penal, determinando-se as suas 

solturas (fls. 177/187).

 Os réus foram colocados em liberdade no dia 26.07.2010 (fls. 190 e 191).

 O Ministério Público interpôs recurso de apelação (fl. 196), o qual foi 

recebido (fls. 212), tendo o Parquet apresentado às razões às fls. 

213/225.

Contrarrazões dos réus (fls. 231/243).

O recurso foi parcialmente provido, declarando-se a nulidade dos autos a 

partir da notificação para apresentar defesa prévia (fl. 268/272).

 Ciente do retorno dos autos, este Juízo determinou nova notificação dos 

denunciados (fls. 278).

O acusado Antonio foi notificado em 07.05.2014 e a ré Eslaine em 

09.05.2014 (fls. 280).

 Defesa prévia apresentada às fls. 282/283.

 À fl. 284, foi designada audiência de instrução e julgamento.

 Através de cartas precatórias foram ouvidas 03 testemunhas (fls. 

308/310, 312/313 e 336/338) e perante este Juízo foram realizados os 

interrogatórios dos réus (fls. 321/323 e 328/329).

As partes nada requereram na fase do art. 402, do CPP.

O Ministério Público ofereceu alegações finais por meio de memoriais, 

requerendo a condenação dos acusados nos termos da denúncia, tendo 

em vista que foram comprovados os fatos narrados na exordial (fls. 

340/350).

A Douta Defesa igualmente ofereceu memoriais escritos, requerendo o 

reconhecimento do crime impossível, ante a preparação do flagrante, 

tornando o fato atípico. Assim, pleiteou pela absolvição dos réus, por 

força do art. 397, inciso III, do CPP (fls. 352/356).

É, em síntese, o Relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de apreciar a 

pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação dos acusados 

pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput e artigo 35, da Lei nº 

11.343/06.

O processo encontra-se em ordem e não há preliminares a serem 

decididas, razão pela qual passo à análise do mérito.

a) Quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/06)

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno 

processual, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (fl. 14), Boletim 

de Ocorrência nº 033/2010 (fls. 25/26), termos de Apreensão (fl. 27, 43), 

boletim de ocorrência nº 030/2010 (fl. 41/42), laudo de constatação da 

droga (fls. 61/62 e 94/95), além das declarações colhidas na fase 

inquisitorial e em Juízo.

 Durante a instrução processual foram obtidas as seguintes informações.

 A testemunha da denúncia Policial Militar Francisco Aparecido Souza 

Araújo aduziu em Juízo que a guarnição da polícia militar constantemente 

recebia denúncia de que o réu Antonio estava traficando nesta Comarca e 

no dia dos fatos ao receber uma nova denúncia se deslocaram ao local 

indicado pelo denunciante e flagraram o réu Antonio vendendo 

entorpecentes, tendo dado voz de prisão a ele no momento em que o 

usuário estava pagando pela encomenda. Alegou que com a prisão o 

denunciado informou que na sua residência havia mais objetos e drogas, 

motivo pelo qual a guarnição se deslocou até a mencionada casa e lá 

encontrou balança, drogas, computador, dentre outros objetos. Disse que 

enquanto o acusado estava na delegacia seu celular tocou várias vezes, 

sendo na maioria das vezes usuários solicitando entorpecentes. Que 

alguns casos a polícia fez o réu marcar com o usuário a entrega do objeto, 

e se deslocaram até o lugar agendado utilizando o veículo do réu e no 

momento da entrega detiveram os usuários e os conduziram para a 

delegacia. Confirmou que os usuários afirmaram que adquiriam 

habitualmente drogas do réu. Salientou que o acusado disse que 

trabalhava em uma madeireira, e percebendo a facilidade em vender 

drogas, decidiu começar a comercializar para ganhar mais dinheiro, com 

isso permaneceu com as duas atividades, a lícita e a ilícita. No tocante a ré 

Eslaine, esclareceu que no momento da abordagem, em que deram voz de 

prisão ao denunciado Antonio, a ré estava dentro do veículo utilizado para 

fazer as entregas das drogas, e por agirem juntos é que a polícia também 

a levou presa em flagrante. Afirmou que apesar da ré não ter assumido 

que a droga encontrada na residência do casal, ela tinha ciência dos 

entorpecentes, pois havia substância em várias partes da casa. (mídia fl. 

310).

 A testemunha Policial Militar Isolino Alves de Souza mencionou que antes 

dos fatos estavam recebendo várias denúncias de que o casal estava 

traficando na cidade, em decorrência disso os policiais começaram a 

observar as condutas praticadas por eles, percebendo que estavam 

adquirindo bens que não condiziam com a situação econômica, uma vez 

que o réu Antonio laborava em uma madeireira, não tendo renda para tudo 

o que estava sendo adquirido. Narrou que no dia da prisão em flagrante 

dos réus, a guarnição recebeu uma denúncia, onde o denunciante disse 

que marcou com o denunciado Antônio, vulgo Nelinho, na frente de uma 

oficina para aquisição de entorpecentes. Diante do noticiado, os policiais 

se deslocaram até o local indicado e quando os acusados chegaram 

fizeram a abordagem, encontrando dentro do veículo, uma quantidade de 

entorpecentes e dinheiro. Além disso, afirmou que o réu confirmou que 

havia ido até aquele local para vender a droga. Afirmou que 

aparentemente a substância apreendida era análoga à pasta base (mídia 

fl. 313).

 A testemunha Valdecir Alberto Maffisoni aduziu que devido ao constante 

movimento de usuários nas redondezas de sua casa, bem como por ter 

tido furtado objetos de sua propriedade por usuários para a aquisição de 

entorpecentes, decidiu entregar o suposto traficante. Assim, marcou com 

o denunciado Antônio em frente a sua residência para ser-lhe entregue a 

droga e seguidamente ligou para a Polícia Militar dizendo “se vocês querem 

prender o traficante Nelinho venham até a oficina Maffisoni, pois eu 

marquei com ele para me entregar a droga aqui”. Narrou que os policiais 

foram até o local indicado e ficaram esperando o acusado chegar, 

enquanto isso eles seguraram os usuários que estavam ali na 

proximidade. Quando o réu chegou, os policiais aguardaram ele entregar a 

droga para o depoente e receber o pagamento para dar a voz de prisão. 

Afirmou que os policiais apreenderam uma quantia considerável de 
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entorpecentes. Declarou que teve conhecimento que o denunciado era 

traficante através dos usuários que constantemente comentavam. Afirmou 

que no dia dos fatos o réu estava acompanhado de sua esposa, ora ré, 

em um carro Fiat Siena prata. Tem conhecimento que a maioria das 

entregas era feita com o veículo mencionado e que o réu trabalhava para 

a pessoa conhecida como “Neco da Lasca”. Esclareceu que no dia dos 

fatos, um policial militar ficou dentro da residência do depoente e o outro 

fora escondido. Confirmou que os policiais conseguiram ver a negociação 

da droga feita por ele e o réu Antônio. (mídia fl. 338).

 O réu Antônio Souza Alves CONFESSOU que a droga apreendida no dia 

dos fatos era de sua propriedade para fins de traficância, entretanto 

negou que os entorpecentes pertenciam à ré Eslaine. Relatou que possuía 

uma madeireira, a qual fechou por falta de condições financeiras e com o 

encerramento das atividades ficaram várias pendências de pagamento de 

funcionários, contas e demais despesas para pagar, porém continuava 

não tendo condições para dar quitação às dívidas. Declarou que entrou 

em depressão, ante ao excesso de cobrança e por influência de terceiros 

que diziam que o tráfico de drogas dava muito dinheiro, decidiu partir para 

esse ramo. Afirmou que vendeu por aproximadamente um mês até ser 

preso e adquiria de uma pessoa que residia em Sinop-Cuiabá, que 

entregava a droga para o réu nesta Comarca mesmo. Disse que a pessoa 

que lhe instigou a iniciar a venda de drogas foi quem lhe ensinou a fazer 

as trouxinhas. Negou que tenha usado entorpecentes, mesmo quando 

estava traficando e que não utilizava o carro para fazer entregas. 

Confirmou que os usuários ligavam no seu celular para solicitar as 

substâncias e posteriormente levava até o local marcado. Com relação à 

ré Eslaine, declarou que apesar de ser sua namorada, não tinha 

conhecimento que era traficante, e no dia dos fatos tinha acabado de 

busca-la no salão, sendo que no caminho parou para fazer uma entrega 

da droga encomendada. Afirmou que o Sr. Valdecir armou para que a 

polícia lhe prendesse e depois ficou sabendo que ele se arrependeu, pois 

sabia que o réu era uma pessoa trabalhadora. Confirmou que o dinheiro 

apreendido é oriundo do tráfico. Aduziu que se arrependeu de ter entrado 

para o mundo do tráfico e após a sua soltura nunca mais mexeu com 

entorpecentes, se reergueu e formou uma família. Explicou que o Sr. 

Valdecir lhe entregou, porque alguém tinha furtado um aparelho de som, 

tendo acreditado que fosse algum usuário que posteriormente tinha 

repassado o objeto em troca de droga e que o traficante que 

supostamente teria recebido esse aparelho era o réu, porém após a 

revista feita pelos policiais em sua residência não foi encontrado o som. 

Não tinha conhecimento se os policiais já estavam lhe investigando antes 

dos fatos (mídia fl. 323).

 A ré Eslaine Holanda Cruz confirmou em Juízo que os fatos aconteceram, 

mas negou que a droga encontrada era de sua propriedade, afirmando 

que pertencia apenas ao réu Antônio. Narrou que no dia dos fatos passou 

a tarde na casa de sua genitora e depois o denunciado, na época seu 

companheiro, foi lhe buscar e no caminho ele recebeu uma ligação, tendo 

se deslocado até a rua Campos Sales e parado em certa altura. Que o 

acusado saiu do carro sozinho, conversou com a pessoa que havia ligado 

e quando estava voltando para o carro foi abordado pela polícia militar. 

NEGOU ter conhecimento da droga encontrada com o réu, assim como da 

substância que estava na residência do casal, esclarecendo que a casa 

onde estava a droga havia sido alugada por eles, porém ainda não 

estavam morando naquela localidade. Declarou que não desconfiou que o 

denunciado Antônio vendia drogas, pois não ficava o dia todo com ele e 

quando estavam juntos ele saia algumas vezes sozinho, mas não 

percebeu qualquer anormalidade. Afirmou que o réu trabalhava em uma 

madeireira, mencionando que tempos antes teve uma decepção ao tentar 

abrir o próprio negócio, que não deu certo e acabou se endividando, 

sendo ameaçado algumas vezes pelos credores. Declarou que no dia dos 

fatos não esteve na residência até o momento em que os policiais foram 

até lá. Esclareceu que o valor apreendido referia-se ao salário recebido 

pelo réu que estava sob seu poder, pois estava guardando. Alegou que 

não disse ao policial militar que havia droga em sua residência, apenas 

indicou o local em que residiam. Confirmou que enquanto estavam 

aguardando na delegacia o celular do réu tocou várias vezes. Disse que 

após a ocorrência dos fatos o réu Antônio lhe confessou que a droga era 

dele e que estava traficando devido às dívidas existentes em seu nome, 

bem como por estar sendo ameaçado. Esclareceu que emprestou o 

aparelho celular para o denunciado, tendo ficado sem celular por alguns 

dias. Mencionou que não percebeu dinheiro a mais entrando, até porque 

imagina que o dinheiro oriundo do tráfico pelo réu era utilizado para pagar 

as dívidas existentes anteriormente (mídia fl. 330).

 Primeiramente, cumpre analisar a arguição da Defesa que suscitou a 

ocorrência de flagrante preparado, pois o denunciante Valdemar combinou 

com os policiais militares para que ocorresse o delito e os réus pudessem 

ser presos em flagrante. Assim, alegou que o crime se tornou impossível, 

por força da súmula nº 145, do STF, in verbis:

“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna 

impossível a sua consumação.”

 O flagrante preparado ocorre quando um agente instiga ou induz um 

indivíduo a cometer ato ilícito com o intuito de promover sua prisão, sem a 

ocorrência da consumação delitiva, sendo certo que a prisão nessas 

circunstâncias não é válida no nosso ordenamento jurídico.

No caso em análise, não há a configuração do flagrante preparado, pois a 

polícia militar após denúncia do Sr. Valdemar se deslocou até a residência 

indicada pelo denunciante, onde haveria a entrega de entorpecentes pelo 

réu Antônio e lá aguardaram a chegada do denunciado, tendo-o prendido 

quando já estava recebendo pelo produto entregue. Portanto, verifica-se 

que a polícia foi atender e averiguar a veracidade de uma denúncia feita à 

guarnição, sendo que em confirmado os fatos os policiais prenderam os 

envolvidos.

 Extrai-se que apesar dos policiais terem prendido os réus em flagrante 

devido a denúncia feita por Valdemar que havia marcado com o 

denunciado Antônio no intuito de que a polícia o prendesse, o delito 

previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 já estava consumado desde 

as tratativas para a aquisição do produto ilícito, independente da efetiva 

venda ou entrega da droga, pois o réu estava transportando a substância 

e também tinha em depósito, conforme confirmado posteriormente.

 Especificamente no caso do tráfico de drogas, imperioso registrar que se 

trata de crime que abriga diversas condutas, cuja consumação já ocorre 

com a posse da substância e se propaga no tempo com a destinação do 

produto ao comércio ilegal. Dessa forma, ainda que o agente criminoso 

seja induzido por terceiro à venda do entorpecente, afigura-se possível 

que ele responda pelo crime de tráfico nas modalidades “trazer consigo”, 

“guardar” e “ter em depósito”, o que de fato ocorreu no caso em análise.

 Outrossim, os policiais ouvidos em Juízo mencionaram que a guarnição 

vinha recebendo denúncias de que o acusado Antônio estava traficando 

na cidade de Cláudia, percebendo também que estava adquirindo bens 

materiais que não condiziam com a sua situação financeira, considerando 

que trabalhava em uma madeireira.

 Nesse sentido é o entendimento do nosso Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (...) – 2.1. PRELIMINAR DE NULIDADE 

DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO – CONDUTA 

PERPETRADA PELO RÉU NÃO FOI ESTIMULADA PELOS POLICIAIS – 

REJEIÇÃO – 2.2. ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL – 

IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL – 2.3.(...) – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.A apresentação das razões de apelação fora do prazo legal, 

constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do 

apelo. É cediço que para a configuração do flagrante preparado é 

necessário que uma pessoa provoque outra com o intuito de prendê-la e o 

delito só ocorre em razão dessa provocação. Restando demonstrado que 

o réu agiu de maneira livre e espontânea com intenção de adquirir 

entorpecentes, não há que se falar em flagrante preparado ou em crime 

impossível. (...)” (TJMT. Ap 84829/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

01/10/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 

ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA –FLAGRANTE PREPARADO 

PELOS AGENTES POLICIAIS – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – 

TESE NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO JEFERSON – 

INSUBSISTÊNCIA – PROVAS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DE 

AMBOS OS RÉUS COM A TRAFICÂNCIA – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA 

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, 

DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE PREENCHEM OS 

REQUISITOS LEGAIS – QUANTIDADE DE DROGAS QUE INDICA A 

NECESSIDADE DO REGIME INICIAL FECHADO – APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há falar em flagrante preparado quando, valendo-se de 

investigação anterior, a autoridade policial limita-se a aguardar o 

cometimento do crime para efetuar a prisão em flagrante, sem a utilização 

de um agente provocador, sobretudo no tocante ao tráfico de drogas, cuja 

simples posse da substância entorpecente já configura o delito, haja vista 

a pluralidade de condutas previstas no tipo penal. Não merece prosperar o 
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pedido de absolvição quando o conjunto probatório colhido durante a 

instrução processual atesta a efetiva participação do acusado na 

traficância de drogas. É imperativa a aplicação da causa especial de 

diminuição de pena do tráfico privilegiado, com previsão legal no art. 33, § 

4º, da Lei n. 11.343/06, quando comprovado o preenchimento dos seus 

requisitos, mormente porque o mero apontamento da quantidade de drogas 

sem maiores elucubrações acerca de outros indícios de que o agente faz 

da prática criminosa o seu meio de vida, é insuficiente para afastar a 

incidência da minorante. Apelo parcialmente provido. (Ap 77640/2014, 

DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

Pelas razões expostas, não há que se falar em crime impossível, 

mormente porque, antes mesmo de consolidar a comercialização do 

produto, o réu Antônio guardava e tinha em depósito certa quantidade de 

drogas, sendo os fatos descritos na denúncia típicos, sendo inaplicável o 

teor da súmula nº 145 do STF.

Assim, ultrapassada tal premissa, evidentemente a autoria com relação ao 

réu Antônio Sousa Alves está configurada, mormente pela sua confissão, 

somada as provas produzidas nos autos, entorpecentes apreendidos em 

sua posse e propriedade e depoimentos prestados pelas testemunhas 

ouvidas em juízo e na fase inquisitorial.

 A confissão do réu, em juízo ou perante autoridade policial, é elemento de 

prova que se coaduna com as demais produzidas na instrução 

processual, situação que lhe assegura plena confiabilidade, vez que foi 

realizada de forma espontânea, livre e não foi posta em dúvida por 

qualquer elemento dos autos, sendo suficiente para embasar um decreto 

condenatório, ainda mais, por ter sido confirmada por todo o conjunto 

probatório realizado.

Sobre o tema trago o entendimento jurisprudencial trazido pelo saudoso 

doutrinador JÚLIO FABBRINI MIRABETE, na sua obra Código de Processo 

Penal Interpretado, 11 ed. Atlas: São Paulo, 2003, p. 541:

STF: “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com 

que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por 

outros elementos de prova inclusive circunstanciais.” (RTJ 88/371).

Conforme mencionado anteriormente, o denunciado confessou que estava 

traficando substâncias entorpecentes, bem como que mantinha em 

depósito, em sua residência, uma quantia de drogas, mencionando ainda 

que começou a cometer o delito com a intenção de melhorar a sua vida 

financeira, porque estava bastante endividado.

 Demais disso, através do laudo de constatação da droga de fls. 61/62 os 

experts concluíram que “os testes preliminares na substância acima 

descrita resultaram: POSITIVO para COCAÍNA, que é substância 

entorpecente e de uso proscrito no país, podendo causar dependência 

física e/ou psíquica, de acordo com as portarias nº 344, de 12 de maio de 

1998, e nº 722, de 10 de setembro de 1998, ambas da Secretaria Nacional 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde”.

Por todo o exposto, tenho que existem provas suficientes para embasar 

um seguro decreto condenatório a recair sobre o acusado, tendo em vista 

que restou tipificado o crime inserido no art. 33, caput, da Lei n° 

11.434/2006.

Assim, nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a 

antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, 

torna-se impositiva a condenação do acusado.

Com relação à autoria relacionada a ré Eslaine Holanda Cruz entendo que 

não restou comprovada nos autos, pois pelo que extrai-se do cotejo 

probatório os entorpecentes encontrados pertenciam ao denunciado 

Antônio, que confirmou e confessou que as substâncias eram apenas 

suas e que sua companheira, ora denunciada, não tinha conhecimento do 

ilícito.

 Além disso, as testemunhas ouvidas em Juízo e até mesmo aquelas 

inquiridas somente na fase inquisitorial não mencionaram o envolvimento 

da ré no crime de tráfico de drogas, citando que a aquisição de 

entorpecentes era feita diretamente com o acusado Antônio.

 A denunciada afirmou perante o Juízo que não tinha conhecimento da 

droga que estava na residência alugada pelo casal, justificando que eles 

ainda não estavam morando na casa alugada, pois estavam primeiro 

mobiliando para depois se mudarem. Assim como aduziu que não sabia 

que seu companheiro estava traficando, até porque ele tinha um trabalho 

lícito na madeireira.

 Desse modo, verifica-se que as provas colididas não são suficientes 

para comprovar que a acusada tinha as drogas em depósito em conjunto 

com o denunciado Antônio, razão pela qual deve se aplicar, no presente 

caso, o princípio do in dubio pro reo, com o fim de absolvê-la da imputação 

do crime de tráfico ilícito de drogas.

 b) Quanto ao crime de associação para tráfico (artigo 35, da Lei nº 

11.343/06)

Tanto a materialidade quanto a autoria não restaram devidamente 

comprovadas, pelas razões que passo a expor.

 O crime de associação para o tráfico de drogas ocorre com a reunião, de 

forma estável e permanente, de duas ou mais pessoas para a prática, 

reiterada ou não, dos crimes de tráfico. Consuma-se com a formação da 

sociedade criminosa, independente da prática de crimes.

O elemento objetivo do tipo é a conduta de associar para a prática 

delituosa. O elemento subjetivo, por sua vez, é o dolo, ou seja, consiste no 

ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.

Não se admite a ocorrência do mencionado crime quando a atuação se dá 

de forma individual e ocasional.

Exige-se animus associativo prévio entre os indivíduos formando uma 

societas sceleris, em que todos agem de modo coeso e, com uma 

conjugação de esforços, unem suas condutas para a prática de 

atividades criminosas agindo com o fim colimado: praticar o ato ilícito de 

substância entorpecente. É necessário, pois, que a união dos envolvidos 

esteja qualificada por um vínculo associativo, duradouro e estável, distinto 

da comunhão de esforços meramente ocasional.

Neste sentido, é a posição jurisprudencial:

“Para a caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei n° 11.343/2006 

é imprescindível a convergência de vontades para a prática do delito de 

tráfico e a intenção de criar uma sociedade com fins delitivos, de forma 

estável e permanente, o que não ocorreu nos presentes autos.“(TJPR. 5ª 

Câmara Criminal. AC 624.762-9. Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa. 

Julg. 28.01.2010).

No caso, como salientado anteriormente, as provas dos autos não foram 

suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes pela ré Eslaine e, portanto, não há que se falar em 

associação para o tráfico, devendo os réus serem absolvidos em relação 

ao crime em comento.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para o efeito de: a) CONDENAR o acusado ANTÔNIO SOUSA 

ALVES como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do 

artigo 68, caput, do Código Penal; b) ABSOLVER o réu ANTÔNIO SOUSA 

ALVES da imputação prevista no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, nos 

termos do art. 386, incisos V, do CPP e, c) ABSOLVER a ré ESLAINE 

HOLANDA CRUZ das imputações previstas nos artigos 33, caput e 35, da 

Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, incisos V, do CPP.

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos para 

o crime de tráfico, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso.

b) Antecedentes – O condenado não registra antecedentes criminais.

c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Personalidade – Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes 

para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos – os motivos da prática do delito, em conformidade com os 

depoimentos prestados durante as fases pré-processual e processual, 

não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal.

 f) Circunstâncias – As circunstâncias, não ultrapassam aquilo que já é 

punido abstratamente. Não há, portanto, dados adicionais relevantes para 

que se possa valorar as circunstâncias de ocorrência destes crimes.

g) Consequências do crime – São gravíssimas, tendo em vista que o 

tráfico de entorpecentes atinge de forma devastadora toda a sociedade. 

Todavia, diante da gravidade do delito, os próprios limites abstratos da 

pena já foram fixados em grau elevado, razão pela qual, as 

consequências mencionadas não fugiram ao grau de normalidade do crime 

e, portanto, não serão sopesadas em desfavor do acusado, uma vez que 

elementar da própria figura típica.

h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

impõe-se fixar a pena base em seu mínimo legal, qual seja, a pena de 05 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

 Das circunstâncias legais
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Deve ser reconhecida a circunstância atenuante de pena referente a 

confissão, presente no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, mas, 

tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de 

aplicá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho 

a pena anteriormente dosada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistentes circunstâncias agravantes a serem sopesadas nesta 

segunda fase de dosimetria da pena.

Das causas de diminuição e aumento de pena

O § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 prevê para o crime de tráfico 

uma causa especial de diminuição de pena, ao disciplinar que as penas 

poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em 

penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa.

Pois bem, o acusado é primário, registra bons antecedentes e nada há nos 

autos no sentido de indicar participação em associação criminosa. Diante 

disso, tecnicamente, faz jus à causa obrigatória de diminuição de pena, em 

seu grau máximo, ou seja, na fração de 2/3, como forma de melhor 

preservar o caráter de reprovação e prevenção da sanção imposta. 

Assim, a pena fixada ao acusado será de 01 (um) ano e 08 (oito) meses 

de reclusão.

Não se verifica causa de aumento de pena.

Pena de multa

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena 

privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata 

proporcionalidade com àquela) no pagamento de 166 (cento e sessenta e 

seis) dias-multa, cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da 

inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, 

monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do 

art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Da pena final

Inexistindo causas outras a serem relevadas, fica o acusado condenado 

como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 ao 

cumprimento da pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Regime de cumprimento

Levando em conta a pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para o 

cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal.

 Acerca da detração, conforme entendimento do E. TJMT, o desconto do 

período da prisão provisória do acusado deve ser realizado pelo Juízo das 

Execuções Penais, dada a impossibilidade de computar, com segurança, o 

tempo em que ele se encontra preso, até por que a detração, neste 

momento, não irá influenciar na determinação do regime de cumprimento 

da reprimenda do réu. Confira-se:

“(...) 2. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das 

Execuções Penais, porquanto a efetivação de tal medida, no âmbito deste 

recurso, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do recorrente 

em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, 

mormente diante do reconhecimento da sua reincidência específica, tudo 

como preconizam o art. 33, § 2º, b e § 3º do Código Penal. (...)” (TJMT, Ap 

155579/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

“(...) 8) A apreciação da detração penal, instituto que abate da pena 

privativa de liberdade o tempo em que o sentenciado sofreu prisão 

provisória, é competência do juízo da execução, consoante artigo 66, 

inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal n.º 7.210/84.” (Ap 154720/2017, 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

Substituição da Pena e sursis

Incabíveis, por expressa disposição legal, a substituição de pena e o 

sursis, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/06.

Direito de apelar em liberdade

CONCEDO ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar o valor mínimo do artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, em razão da ausência de elementos para defini-lo, em 

observância ao contraditório e ampla defesa.

Defiro ao acusado os benefícios da Justiça Gratuita.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, 

observando-se que é beneficiário da Justiça Gratuita.

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

Certificado o trânsito em julgado da sentença, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Expeça-se guia de execução definitiva;

b) Encaminhem-se os autos ao Cartório Contador, para o cálculo das 

custas processuais e atualização da pena de multa;

c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a 

suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal);

d) Notifique-se o condenado para realização do pagamento da pena de 

multa, no prazo máximo de 10 (dez) dias;

e) Oficie-se ao Delegado de Polícia autorizando a incineração do 

entorpecente apreendido, caso ainda não tenha sido feita, por não mais 

interessar ao deslinde do presente feito, preservando-se para eventual 

contraprova a fração de 01 grama, nos termos do que dispõe os arts. 58, 

§ 1º e 32, § 1º, ambos da Lei n. 11.343/06.

f) Determino a destruição dos objetos apreendidos e armazenados neste 

Fórum (fl. 69).

f) Com relação ao dinheiro apreendido (fl. 69), o réu mencionou que é 

oriundo do tráfico de drogas. Diante disso, determino a sua utilização para 

o pagamento da multa imposta.

 g) Cumpra-se as disposições pertinentes na CNGC/MT.

Por fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou nos 

presentes autos apresentando contrarrazões, Dr. Rodrigo de Freitas 

Sartori, OAB/MT nº 15.884/MT, os quais arbitro em 1 URH, os quais 

correspondem na presente data em R$ 896,51 (oitocentos e noventa e 

seis reais e cinquenta e um centavos), bem como ao advogado dativo que 

atuou representando os denunciados após a declaração de nulidade do 

processo até a notificação dos réus pelo TJMT, Dr. Roberto Machado, 

OAB/MT nº 11.701, o qual arbitro em 6 URH, a qual corresponde na 

presente data em R$ 5.379,06 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais 

e seis centavos). Expeçam-se certidões de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007 da CGJ.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se, devendo serem observados os artigo 1420 e 1421 da CNGC.

Cláudia, 14 de setembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52948 Nr: 929-92.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSOMA COMÉRCIO AGROPECUARIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROSOMA COMÉRCIO AGROPECUARIO 

LTDA, CNPJ: 06202516000103. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

AGROSOMA COMÉRCIO AGROPECUARIO LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n° 2010146, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 146/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2010

 - Valor Total: R$14.886,84 - Valor Atualizado: R$14.886,84 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 929-92.2010 (Id. 52948)Execução 

FiscalExequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSOExecutado: AGROSOMA COMÉRCIO AGROPECUÁRIO 
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LTDAVistos.1. Defiro o pedido retro, cite-se por edital.2. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se o exequente para requerer o que de 

direito. Cláudia, 29 de agosto de 2018..THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 28 de setembro de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99721 Nr: 3185-61.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIELMA MARGARIDA PAES DE ARRUDA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99613 Nr: 3134-50.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99612 Nr: 3133-65.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA BERTA HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99611 Nr: 3132-80.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIS SERRA GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 
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RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99435 Nr: 3024-51.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO FRANCISCO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16034, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105375 Nr: 2532-25.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR FERREIRA BRODA, ESPÓLIO DE OSCAR 

HERMÍNIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eloir Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de pagamento das custas processuais ao final da 

demanda, até porque é plenamente possível requerer a alienação de algum 

bem no processo de inventário para o pagamento das custas 

processuais, que pode até ser feito de forma parcelada.

Assim, intime-se a parte Autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais ou requerer seu parcelamento em até 06 parcelas, mensais e 

sucessivas. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

2. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92016 Nr: 19487-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MARIA, FABRÍCIO MOTA MARIA, RODRIGO 

JULIANO MOTA MARIA, MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELOIR FREITAS, ANTONIO JOSÉ DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717

 Vistos.

1. Primeiramente, com relação à inclusão de pontos controvertidos 

conforme manifestação constante na Ref. 53, faculto à parte autora 

apresentar manifestação sobre eles, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Defiro o pedido de redesignação da audiência agendada para o dia 11 

de outubro de 2018. Por conseguinte, redesigno a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, às 09:00 horas. No mais, 

mantenho as determinações já definidas na decisão constante na Ref. 48.

3. Intime-se por mandado a testemunha constante na Ref. 53.

4. Após manifestação ou certificado o decurso do prazo do item "1", 

voltem conclusos para apreciação do pedido de inclusão dos pontos 

controvertidos.

5. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103046 Nr: 1409-89.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE FERREIRA ANTONIOLO, GAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ADÃO MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o pedido da parte Requerida sobre a reanálise da decisão liminar 

que arbitrou os alimentos provisórios e considerando que a conciliação 

nesses casos é o melhor caminho a ser seguido, DESIGNO audiência de 

conciliação com a Sra. Conciliadora para o dia 19 de outubro de 2018, às 

15:00 horas.

2. Caso resulte inexitosa a conciliação, voltem conclusos para apreciação 

dos pedidos do Requerido bem como análise da guarda provisória.

3. Intimem-se as partes, via telefone, ante o lapso temporal existente entre 

a presente data e a data de audiência, mediante certidão nos autos.

4. Ainda, ciência ao parquet e Defensoria Pública.

5. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63468 Nr: 874-27.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA GRABNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. 29, impulsiono o feito à publicação de 

matéria à imprensa, com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa 

de sua advogada, via DJE, para que recolha as custas no prazo legal, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61284 Nr: 427-73.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora na pessoa de sua advogada, via DJE, acerca do 

deferimento do pedido de desarquivamentoe e concessão do prazo de 30 

dias para requerer o que de direito, prazo que, ao final com ou sem 

manifestação os autos volverão ao arquivo, conforme decisão de fls. 204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 18146 Nr: 79-36.2004.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa com a finalidade de 

intimar o advogado exequente acerca do inteiro teor da sentença de fls. 

101/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64443 Nr: 1851-19.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIMEM-SE ambas as partes para apresentar no prazo legal

contrarrazões aos recursos interpostos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68540 Nr: 1232-21.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que informe se já houve o pagamento da requisição de pequeno valor de 

ref. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 90323 Nr: 5492-73.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZXDA, WBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de resposta à acusação apresentada pelos acusados Zenilton 

Xavier de Almeida e Welison Brito Silva, por meio da Defensoria Pública 

(ref. 19).

O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do processo com 

a designação de audiência de instrução (ref. 22).

 Pois bem.

O juízo a ser exercido, neste momento, é apenas o de verificar se, na 

hipótese, encontra-se ou não presente alguma das causas de absolvição 

sumária dos acusados previstas no artigo 397, do Código de Processo 

Penal:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído 

pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.719, de 2008).

IV - extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Observe-se que, da análise do referido dispositivo, as hipóteses de 

absolvição sumária devem estar definitivamente comprovadas no 

processo, vez que a existência das causas excludentes de ilicitude e de 

culpabilidade deve ser manifesta.

 A atipicidade do crime deve ser evidente.

Com efeito, somente após toda a instrução processual é que se poderá 

verificar a existência dos elementos objetivo e subjetivo do delito.

Assim, como não verifico a existência de qualquer causa excludente de 

ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses do 

artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária dos acusados, dou prosseguimento ao feito.

Designo a data de 30 de outubro de 2018, às 16:00, para a audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

 Intimem-se os acusados, as testemunhas de acusação e defesa, bem 

como o Defensor Público.

Ciência ao Ministério Público.

Considerando que os acusados encontram-se segregados em outra 

Comarca, deprequem-se seus interrogatórios. Consigne-se na missiva que 

a audiência de interrogatório deverá ser designada, preferencialmente, 

após o dia 30/10/2018, bem como que o ato deverá ser cumprido com 

prazo de 40 (quarenta) dias, eis que se trata de processo de réus presos.

Desde já, determino a expedição de carta precatória para oitiva de 

eventuais testemunhas residentes em outras Comarcas.

Deverá o Gestor Judiciário diligenciar os endereços das testemunhas na 

ação penal código 85413, atualizando-os no sistema Apolo e certificando 

no processo.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

De Aripuanã para Colniza, 1º de outubro de 2018.

 Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 70419 Nr: 18-58.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELA MACEDO MENEZES 

DE ARAÚJO - OAB:44.591/DF, ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.257-B, EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO - 

OAB:33.510 /DF, HYAGO CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, 

LEONARDO DAS NEVES DUARTE - OAB:300396, PAULO RENATO 

SMANIOTTO - OAB:20.215/DF, RODRIGO BARONE - OAB:184480

 Vistos etc.

Anoto que a ré Yana Fois Coelho Alvarenga informou à ref. 126 que sua 

defesa está sendo patrocinada pelo Dr. Leonardo das Neves Duarte.

Contudo, deixo de determinar a inclusão do nome de seu advogado no 

sistema Apolo, tendo em vista que tal providência já foi determinada à ref. 

103.

Anoto, ainda, que a carta precatória expedida com a finalidade de 

interrogatório da ré, encontra-se com audiência designada para o dia 

15/02/2019, consoante certificado à ref. 64, pelo Gestor Judiciário.

Solicitem-se informações sobre o cumprimento das missivas expedidas 

para oitiva das testemunhas Marlúcio Lima Paes (ref. 112), Nilson 

Domingues de Oliveira (ref. 123) e Eder Carlos de Oliveira (ref. 38) junto 

aos Juízos Deprecados.

Deverá o Gestor Judiciário certificar as datas de designação de audiência 

para oitiva das referidas testemunhas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Aripuanã para Colniza, 1º de outubro de 2018.

 Daiane Marilyn Vaz

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38101 Nr: 1751-06.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado o réu FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, 

com fulcro no art. 107, inciso V, do Código Penal para reconhecer o 

implemento da prescrição antecipada. Cientifique-se o Ministério Público e 

a Defesa.Após, certificado o trânsito em julgado, procedam-se as 

providências necessárias e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61004 Nr: 260-56.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Simão Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de NOBERTO SIMÃO 

JUNIOR, com fundamento legal no artigo 107, inciso VI, do Código Penal. 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa, prescindindo intimação pessoal 

do réu, nos termos do art. 1.387 da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e comunicações de 

praxe.Expeça-se o necessário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35065 Nr: 1540-04.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de termo circunstanciado proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL contra ROSÂNGELA DIAS DE SOUZA para apurar eventual 

crime de abandono de incapaz, previsto no art. 133, § 3º, do CP.

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2008 (fls. 65/66).

Vieram os autos conclusos.

É relato do necessário.

 DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada –CRFB/88, art. 

93, IX.

De proêmio, consoante ao teor do art. 61, caput, do CPP, em qualquer fase 

do processo o magistrado, acaso reconheça a extinção da punibilidade, 

deverá fazê-lo ex officio.

 A ré é imputada a prática do crime previsto no art. 133, § 3º, do CP, o qual 

é punido com detenção de seis meses a três anos.

Na forma do art. 109, inciso VI, do CP, prescreve a pretensão punitiva 

estatal em oito anos se o máximo da pena cominada em abstrato para o 

delito é superior dois anos e não excede a quatro.

Portanto, o prazo para que o Estado exerça o seu jus puniendi no caso em 

testilha é de oito anos.

Há que se ressaltar que a última interrupção do prazo prescricional 

ocorreu em 19 de agosto de 2008, ocasião em que este Juízo recebeu a 

denúncia.

Analisando detidamente os autos se nota que entre o recebimento da 

denúncia e a data atual, transcorreu lapso temporal superior a oito anos 

sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, motivo pelo qual está 

prescrita a pretensão punitiva estatal quanto à pena privativa de liberdade.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROSÂNGELA DIAS 

DE SOUZA, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, prescindindo intimação pessoal 

do réu, nos termos do art. 1.387 da CNGC/MT.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

comunicações de praxe.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 70193 Nr: 1895-67.2015.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução contra a fazenda pública intentada pelo 

INSS em face de LIDIA ROCHA DE OLIVEIRA.

Citada, a parte embargada concordou com os valores apresentados pela 

embargante.

É o breve relatório.

Verifico ser hipótese do artigo 487, III, b, do NCPC, de forma que 

HOMOLOGO o reconhecimento do pedido formulado e, por consequência, 

fica homologado o valor de o valor de R$ 83.475,12 (oitenta e três mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais e doze centavos), sendo R$ 

81.247,85 (oitenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e 

cinco centavos) de beneficio previdenciário em atraso e R$ 2.227,27 (dois 

mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) referente a 

honorários de sucumbência.

Descabem custas. Condeno a parte embargada nos honorários 

advocatícios, os quais compenso com os honorários arbitrados na ação 

de conhecimento conexa a este processo.

Translade-se esta decisão aos autos principais. Expeça-se RPV.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na distribuição.

PRIC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63870 Nr: 1277-93.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Peres Morandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - OAB:18.450 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450 MT

 Vistos, etc.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta e aceita por PEDRO PERES 

MORANDI (fls. 71), revestindo - na da cláusula rebus sic stantibus, pelo 

que, descumprida que for, o procedimento penal prosseguirá, 

obrigatoriamente, com o consequente oferecimento de denúncia.

 A autora do fato aceitou a proposta oferecida pelo Ministério Público, 

realizando a transação penal.

 Urge ressaltar que o Ministério Público às fl. 94 se manifestou pela 

decretação da extinção da punibilidade, visto o cumprimento da transação 

pactuada às fl. 71.

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato PEDRO 

PERES MORANDI, observando-se o disposto no artigo 84, parágrafo único, 

da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63901 Nr: 712-16.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENIEL MEDEIROS PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

Recebe-se o recurso COM efeito suspensivo (art. 597 do CPP).

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o apelado para contrarrazões (art. 600 do CPP);

2. Após, REMETER ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

julgamento (ISSO SE NÃO HOUVER RECURSO do APELADO, motivo pelo 

qual deve ser certificada a preclusão para tanto).

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32976 Nr: 1147-63.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSUELHA DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra sentença que 

extinguiu o processo por litispendência.

 Pleiteia a embargante a declaração de decisão visando a sanar alegada 

obscuridade existente, especificamente a suspensão da exigibilidade do 

pagamento decorrente de condenação por litigância de má-fé, já que o art. 

98, §4º, do CPC, vedaria tal suspensão.

 Indicou-se o art. 98, §4º, do CPC como violado.

 Os embargos de declaração, neste caso, são possíveis, de forma que 

devem ser analisados.

 A argumentação da embargante esbarra na inexistência de condenação 

por litigância de má-fé, motivo pelo qual descabe falar no cenário 

apontado.

 Por isso, não havendo o que se alterar na conclusão lançada, 

REJEITA-SE o pleito constante dos Embargos de Declaração.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR;

2. Após, seguir o conteúdo da sentença anterior.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27274 Nr: 166-39.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA BATISTA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE CARVALHO 

DE OLIVEIRA - OAB:8806-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650/MT

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação (materialmente considerada) interposta pelo INSS 

em relação ao cumprimento de sentença, apontado excesso de execução 

no tocante ao valor complementar pleiteado.

 Intimada para se manifestar, a exequente nada falou.

 Assim, deve-se decidir a questão.

Do quanto argumentado, verifica-se que há improcedência no alegado pela 

executada.

 A improcedência se dá porque, conforme pontuado em decisão de fl. 161, 

o período de agosto de 2013 a abril de 2014 não foi abrangido pelo 

Precatório/RPV, tampouco foi pago pelo INSS administrativamente (fl. 151).

No tocante à utilização da Contadoria, isso somente se dá por conta de 

eventual dúvida, sendo valioso instrumento à disposição do Juízo para 

melhor esclarecimento.

 Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito do INSS.

 Descabida condenação em custas, despesas ou honorários, pois não se 

tratou exatamente de impugnação.

 No mais, à SECRETARIA:

1. VIRTUALIZAR estes autos;

2. Após, INTIMAR as partes;

3. Transitada em julgado (a ser contado a partir do dia da intimação das 

partes acerca dos cálculos):

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório 

COMPLEMENTAR, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT 

(conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA 

CONTADORIA.

 4. Havendo requerimento, conclusos;

5. Não havendo requerimento (ou havendo concordância com os 

cálculos), após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e 

Expedir Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e 

anotações de estilo.

 Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33619 Nr: 137-47.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA DE FIGUEIREDO PARODES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jaqueline de angelo 

nascimento - OAB:, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Homologa-se a desistência ao recurso.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR;

2. Decorrido o prazo de 30 dias sem requerimento, arquivar.

Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34309 Nr: 728-09.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DE LOURDES GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a recorrida para contrarrazões;

2. Após, com ou sem elas, REMETER ao TRF da 1ª Região.

Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28340 Nr: 1179-73.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, IOLANDA DE MORAIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, RERISON RODRIGO BARBOSA - 

OAB:9.578-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:Mat. 1553487

 Vistos em correição...

 Intimar a parte-autora para fins de impugnação.

 Após, com ou sem elas, conclusos.

 Após, seguir o conteúdo da decisão anterior.

 Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35053 Nr: 14-15.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENI ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35077 Nr: 38-43.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição ajuizada por JOÃO ANTONIO RIBEIRO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando a 

concessão de benefício previdenciário.

Decisão do Juízo indicando a linha jurisprudencial do RE 631240, 

determinando a intimação da parte-autora para apresentar o requerimento 

administrativo, havendo docs. indicando o não-cumprimento da 

determinação.

 É o que parece relevante relatar.

 II FUNDAMENTAÇÃO

 Tendo em vista a falta de juntada do requerimento administrativo pela 

parte-autora, o que se tem é a consolidação da falta de interesse de agir, 

nos termos da estabelecida jurisprudência sobre o tema.

 III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Em atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 

10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC.

 Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região.

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Tópico síntese do julgado ? não havendo condenação da Fazenda, 

deixa-se de elaborá-lo.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60567 Nr: 304-93.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI VERONICA TACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 INTIMAR a parte-autora (já por meio das novas advogadas), isso para 

juntar o resultado do requerimento.

 No mais, seguir a decisão de fl. 82.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63574 Nr: 440-22.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GOMES PEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Buna Ellis Palombo de Oliveira - 

OAB:14664/MT, CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Inicial, isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a conceder aposentadoria por invalidez em favor de 

ROBERTO GOMES PEGO, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91), com todos os seus 

acréscimos legais, inclusive abono anual, nunca inferior a um salário 

mínimo (art. 33 da Lei 8.213/91), assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas, isso desde 27/08/2013.Com isso, 

conclui-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Concedida a tutela antecipada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35644 Nr: 496-60.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELDA REICHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61472 Nr: 1211-68.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de LINDAURA 

RODRIGUES DE SOUZA, no valor de um salário mínimo mensal, nos termos 

do art. 143 da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(15/12/2011), concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental 

pontuar que as parcelas já recebidas em decorrência de benefício não 

passível de acumulação deverão ser abatidas do quanto devido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62683 Nr: 1041-62.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA EMILIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29169 Nr: 1738-30.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28941 Nr: 1903-77.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. DE SOUZA BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 
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HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35372 Nr: 1540-51.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITE MARIA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33698 Nr: 1637-85.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA DIONISIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28946 Nr: 1907-17.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 8243 Nr: 15-49.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMAGRAL COMÉRCIO E INDUSTRIAL DE 

MADEIRAS GRAZIELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Trata-se de Execução Fiscal em que a exequente pleiteia a cobrança de 

determinado valor.

 Em razão do conteúdo do processo, vinculando-se à hipótese do art. 40 

da Lei 6.830/80, houve o arquivamento do processo.

 O arquivamento se deu há mais de 5 anos. Não houve atividade 

processual desde então.

 Com isso, incidente o art. 40, §4º, da Lei 6.830/80 (LEF):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

 § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

 Imprescindível ouvir a exequente sobre o ponto. Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 24705 Nr: 133-25.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIONE MARIA LAZZARI CANZIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Trata-se de Execução Fiscal em que a exequente pleiteia a cobrança de 

determinado valor.

 Em razão do conteúdo do processo, vinculando-se à hipótese do art. 40 

da Lei 6.830/80, houve o arquivamento do processo.

 O arquivamento se deu há mais de 5 anos. Não houve atividade 

processual desde então.

 Com isso, incidente o art. 40, §4º, da Lei 6.830/80 (LEF):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

 § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

 Imprescindível ouvir a exequente sobre o ponto. Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26216 Nr: 1493-53.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Trata-se de Execução Fiscal em que a exequente pleiteia a cobrança de 

determinado valor.

 Em razão do conteúdo do processo, vinculando-se à hipótese do art. 40 

da Lei 6.830/80, houve o arquivamento do processo.

 O arquivamento se deu há mais de 5 anos. Não houve atividade 

processual desde então.

 Com isso, incidente o art. 40, §4º, da Lei 6.830/80 (LEF):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]
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 § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

 Imprescindível ouvir a exequente sobre o ponto. Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35386 Nr: 1554-35.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR MAZZOCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29050 Nr: 1446-45.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SILVA PERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60217 Nr: 1130-56.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU BEZERRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 10194 Nr: 137-62.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO ARAUJO WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60209 Nr: 1122-79.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH ADACHESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20234 Nr: 250-45.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DAMASIO SILVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 715 de 871



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 14265 Nr: 84-42.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIRIA MARIA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25688 Nr: 101-20.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. GOULART DA SILVA, CARLOS GOULART 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:3.566-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20211 Nr: 282-50.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODAIR BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 18875 Nr: 289-42.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO CZYCZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26311 Nr: 1568-92.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTALEÃO OCHOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 716 de 871



Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29811 Nr: 67-45.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS MENDES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 Embora tenha havido o arquivamento, do despacho/decisão que o 

determinou não houve intimação da exequente.

 Assim:

1. INTIMAR a exequente sobre o atual cenário, requerendo o que entender 

de direito. PRAZO: 15 dias;

2. Após:

a. Indicando o valor do débito superior a 15 UPFs e o atual endereço da 

executada, CITAR/INTIMAR para pagamento;

b. Indicando o pagamento ou outra causa de extinção do débito, 

conclusos.

c. Nada requerendo, devolver ao arquivo provisório.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 728 Nr: 12-70.1996.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMAGRAL COMÉRCIO E INDUSTRIAL DE 

MADEIRAS GRAZIELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 17647 Nr: 143-98.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDEIROS & VILELA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 573 Nr: 15-25.1996.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TUNAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 6709 Nr: 57-35.2000.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMULO R. SOTO & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60204 Nr: 1117-57.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA WAPPLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28191 Nr: 997-87.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA ADELINO MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61585 Nr: 1323-37.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE JOSE DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 
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no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29185 Nr: 1695-93.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINACIR MARIA TURMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33707 Nr: 1646-47.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35111 Nr: 1461-72.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSLI JOÃO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35385 Nr: 1553-50.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINEIA ESTEVAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35186 Nr: 1505-91.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35158 Nr: 1494-62.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA ARRUDA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33225 Nr: 1405-73.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO LIMA - Vulgo "Neguinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pretensão punitiva retroativa, quanto a VALDOMIRO LIMA, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, ambos do Código 

Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à SECRETARIA 

para:1.MANTER OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS;2.Intimar a Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado); 3.Dar 

ciência ao Ministério Público;4.Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquivar com as baixas e anotações necessárias.Publicar. 

Intimar. Cotriguaçu/MT, 28 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35370 Nr: 1538-81.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO FEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 
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EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60211 Nr: 1124-49.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE DOS PASSOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 1462-57.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI APARECIDA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 1633-48.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA CLEMENTINA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35292 Nr: 1517-08.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR ARAGONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33607 Nr: 1604-95.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLINO MANOEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33697 Nr: 1636-03.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO KLESZCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29225 Nr: 1621-39.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28295 Nr: 1042-91.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. SCHMITZ - COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 
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2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28832 Nr: 1542-60.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JUSTINO - Vulgo "Maninho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28227 Nr: 1015-11.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61589 Nr: 1327-74.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACÍLIO DE SOUZA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28172 Nr: 1071-44.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER EDUARDO VANOLIV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61584 Nr: 1322-52.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI VIANA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28952 Nr: 1875-12.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOFFMAN & HOFFMAN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61605 Nr: 1343-28.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA MOREIRA SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26072 Nr: 1485-76.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AQUILES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, fundamentando-se no art. 156, V, do CTN, no art. 487, II, do CPC, 

no art. 40, §4º, da LEF, RECONHECE-SE a prescrição intercorrente, 

EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito. Sem condenação 

ao pagamento de custas e de honorários (art. 39 da Lei 6.830/80). 

HAVENDO penhora, AUTORIZA-SE o levantamento. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27426 Nr: 320-57.2006.811.0099
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO BRÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5.416/MT, LUCIANA CRISTINA CARDOSO ZANDONADI - 

PROC. FEDERAL - OAB:5.319 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

restposta à impugnação de ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67204 Nr: 1223-77.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiano Orben

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.214-A

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33012 Nr: 1151-03.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DE LURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61554 Nr: 1292-17.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÉIAS GOMES DE SOUZA OU OZÉIAS 

CÂNDIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OZÉIAS GOMES DE SOUZA OU OZÉIAS 

CÂNDIDO DE SOUZA, Filiação: Brigida Pinheiro de Souza e Geci Gomes de 

Souza, data de nascimento: 16/06/1974, brasileiro(a), natural de 

Cacoel-RO, serviço gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO. Certifico que nos 

termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 550,23 

(Quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Fls.52. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 134,24 ( Cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para fins da guia de Taxas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, das parte requerida dos autos, junto 

a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5° da CNGC-TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 01 de outubro de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33242 Nr: 1057-55.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. I. MASSOLA LTDA - ME, ARIVANE INEZ 

MASSOLA, AURI JORGE STEFENI, RENATA STEFENI, FRANKLIN CLÁUDIO 

HADMANN JASPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Macedo Silva - 

OAB:OAB-MT 6.912, João Jacques da Costa - OAB:OAB-MT 7.318

 Vistos em correição...Bem sublinhado pelo Ministério Público na 

manifestação de fls. 319 e ss., nota-se importante equívoco na autuação e 

tramitação deste processo.Quando da Denúncia, constavam as pessoas 

de Auri e Renata como denunciados. O documento de fls. 15 a 17 (uma 

Denúncia) se trata de uma cópia, a qual visava a melhor instruir a 

instauração e investigação feita pela Polícia Civil (em requisição do 

Ministério Público, cfl. fl. 14).Por isso, quando do recebimento da Denúncia 

(fl. 170), isso apenas se deu em relação a Auri e Renata, não quanto aos 

demais. O equívoco se deu quando da “confecção da capa do processo” 

e na expedição do mandado de citação, desaguando na apresentação de 

resposta à acusação por todos aqueles que constavam da Denúncia que 

apenas instruía o Inquérito. Em razão disso, ainda a tempo, deve ficar 

sublinhado: apenas Auri e Renata são acusados neste processo. Quanto 

aos demais (A. I. Massola, Franklin e Arivani), devem ser excluídos da 

relação processual em destaque. As defesas apresentadas, oitivas feitas, 

enfim, não interferem na conclusão a ser lançada e não obstaculizam o 

aproveitamento do quanto produzido, pois se mais pessoas foram ouvidas 

pela Defesa, não se tem por violada a relação mais importante no 

processo penal, qual seja, a ampla defesa. Sendo assim, segue-se. 

Manifestou-se o Ministério Público pela oitiva da testemunha Emerson. 

Deve a Defesa (apenas de Renata e Auri, como se viu) se manifestar 

sobre o atual momento processual, especialmente se há interesse na 

oitiva de alguma testemunha anteriormente arrolada e ainda não ouvida, 

devendo indicar endereço para tanto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33152 Nr: 1339-93.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA CRUZ BARROS, NELSON BRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição...

 Quanto à falta de manifestação da Defesa de João, a apresentação de 

alegações finais resolve a questão.
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 No tocante ao endereço, a pesquisa via Infojud indicou o mesmo 

endereço, o que, somando-se ao mencionado na Certidão, impossibilita o 

encontro da testemunha.

 Aqui não se vai transcrever e comentar o art. 222, §§1º e 2º, do CPP, 

pois desnecessário.

 Portanto, à Defesa do acusado Nelson para alegações finais.

 Após, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25676 Nr: 23-60.2000.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM, AGDF, IGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Ante o exposto, MANTÉM A SUSPENSÃO DO PROCESSO e o CURSO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL e SE DECRETA a PRISÃO PREVENTIVA de IVO 

GONÇALVES DE FREITAS. JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela 

prescrição em abstrato, quanto a JANETE MARTINS. Além disso, 

JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela morte, quanto a AMÉLIO 

GONÇALVES DE FREITAS, o que se faz, dentre outros, com fundamento 

no art. 107, I, do Código Penal. Por tudo isso, à SECRETARIA:A.EXPEDIR o 

mandado de prisão QUANTO A IVO GONÇALVES DE FREITAS, devendo 

ser encaminhado aos órgãos de praxe e também INSERIDO no Sistema do 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP/CNJ 2.0, conforme art. 

1778 da CNGC), INDICANDO A DATA FUTURA DE PRESCRIÇÃO; a.Ivo: Art. 

229 do CP: 11/06/2024. B.Após, arquivar provisoriamente o processo (art. 

1349 da CNGC), encaminhando conclusos quando da prisão ou da 

efetivação da prescrição, o que ocorrer primeiro;C.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cotriguaçu/MT, 24 de 

setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34365 Nr: 784-42.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA, ALEXANDRE 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a ALEXANDRE FERREIRA (art. 180 do CP), o que 

se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Quanto a Israel, 

como ainda faltam as alegações finais, imprescindível a nomeação de 

Defensor. Assim, REVOGA-SE a nomeação ao Defensor José Vitor 

Pereira de Castro. Por fim, à SECRETARIA para:1.Intimar a Defesa (via 

DJe, pois constituído, conforme menção em audiência de fl. 88) e o 

Ministério Público;2.NOMEAR Defensor para apresentar alegações finais 

em favor de Israel;3.Após, conclusos.Publicar. Intimar.Serve o presente 

como MANDADO.Cotriguaçu, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34360 Nr: 779-20.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON ANTONIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição...

 Ante a Certidão juntada, dando conta que o Defensor, mesmo intimado, 

não apresentou alegações, com fulcro no art. 396-A, §2º do CPP, de rigor 

a nomeação de defensor dativo, já que desativada da Defensoria Pública 

nesta Comarca.

 Por isso, nomeia-se como defensora dativa do acusado ILSON ANTÔNIO 

ROCHA a nobre advogada SARA TONEZER (OAB 9074-A/MT), cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo.

 INTIMAR pessoalmente a defensora sobre o teor da nomeação, bem como 

para que apresente alegações finais, além de seguir na defesa do 

acusado.

 Após resposta, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33330 Nr: 983-98.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA 

ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13.250/OAB-MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA 

ASCHAR, o que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 

109, todos do Código Penal. Sem custas e condenação em 

despesas.Assim, à SECRETARIA para:1.Intimar a Defesa;2.Dar ciência ao 

Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquivar com as baixas e anotações necessárias;Cotriguaçu/MT, 24 de 

setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61091 Nr: 824-53.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO GONÇALVES 

LETCZCOUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:i.CONDENAR 

MARCOS FERNANDES GONÇALVES LETCZCOUSKI pela prática da 

conduta tipificada no art. 155, “caput”, do CP, por três vezes.IV 

DOSIMETRIA DA PENAEm que pese o reconhecimento da continuidade 

delitiva, a homogeneidade das condutas é patente, de forma que deve ser 

feita apenas uma dosimetria. Havendo necessidade de tratamento distinto, 

será expressamente sublinhado o momento e expostas as peculiaridades. 

Passa-se, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código, à dosimetria da 

pena a ser aplicada.Inicia-se com o art. 59 do Código Penal:Fixação da 

penaArt. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à 

conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias 

e conseqüências d/o crime, bem como ao comportamento da vítima, 

estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a 

quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime 

inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60404 Nr: 142-98.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADANIL JOSÉ LEITE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT
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 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para: i.ABSOLVER ADANIL JOSÉ LEITE FRANÇA em relação à imputação 

do art. 129, §6º, do Código Penal.ii.CONDENAR ADANIL JOSÉ LEITE 

FRANÇA pela prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03.IV 

DOSIMETRIA DA PENAPassa-se, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do 

Código, à dosimetria da pena a ser aplicada. Levando-se em conta os arts. 

59 e 68, ambos do Código Penal, inicia-se com o art. 59:a.Culpabilidade: 

nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não chegando a haver, 

por exemplo, premeditação peculiar. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32792 Nr: 921-58.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO WEIAND - Vulgo "Polaco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, CONDENANDO ARNO 

WEIAND quanto à infração penal do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. IV 

DOSIMETRIA DA PENAPassa-se, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do 

Código Penal e do art. 42 da Lei 11.4343/06, à dosimetria da pena a ser 

aplicada. IV.1 QUANTO AO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06Do art. 42 

da Lei 11.343/06, extrai-se o seguinte:Art. 42. O juiz, na fixação das 

penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do 

Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a 

personalidade e a conduta social do agente.E aí se passa ao art. 59 do 

Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, 

aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 

motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis 

dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 

previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 

liberdade (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32881 Nr: 1068-84.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELITO DA SILVA SOUZA - Vulgo "Delito", 

GERALDO GARCIA MENDES - Vulgo "Baixinho", EZEQUIEL MARCOS DOS 

SANTOS - Vulgo "Zico"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b, JOSÉ 

VITOR PEREIRA DE CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...

 DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

28/11/2018, às 17h00min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e também o 

interrogatório dos réus.

 Quanto às testemunhas de Defesa, verificou-se que os endereços via 

Infojud não se mostram precisos.

 No tocante aos acusados, a par da necessidade de intimação nos últimos 

endereços indicados no processo, fez-se pesquisa, encontrando-se 

apenas o de Adelito com maior precisão.

 FUNDAMENTAL sublinhar que os acusados Adelito e Esequiel são 

defendidos pelo advogado nomeado José Vitor, o qual, como se sabe, 

reside em Cuiabá. Por isso, desde já se nomeia o advogado Cleber Leal 

Jardim para comparecer à audiência e, em caso de não comparecimento 

do outro advogado, participe do ato e da continuidade do processo..

 Por fim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR os acusados para a audiência, indicando-se os endereços por 

últimos indicados no processo, bem como os que foram apontados via 

Infojud;

2. EXPEDIR PRECATÓRIA para interrogatório de Adelito e de Esequiel 

(documento do Infojud);

3. Expedir Precatória para a oitiva da testemunha ILMO (documento do 

Infojud);

4. INTIMAR as testemunhas, os réus e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA 

COMARCA).

 Ciência ao Ministério Público.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31374 Nr: 970-36.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOÉS GUITTI - 

OAB:10.320-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 1955-54.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD TEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT/ 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 1237-57.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-PsAdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 VISTOS ETC,

Defiro o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o autor trazer aos autos 

a planilha de cálculo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 723 de 871



Decorrido o prazo sem manifestação DETERMINO o recolhimento do 

mandado de busca e apreensão e a imediata liberação do bem apreendido, 

e o arquivamento dos autos com baixa na distribuição.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56995 Nr: 1899-21.2018.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de Medidas Protetivas realizado pela vítima 

Elisangela Lima Silva, em face de seu convivente Lazaro Camilo da Silva,.

As medidas protetivas foram deferidas (Ref. 04), e as partes foram 

intimadas (Ref. 08).

À Ref. 09 dos autos, a defesa do requerido peticionou alegando, em 

síntese, que a medida de afastá-lo de sua residência é desproporcional e 

injusta, eis que é idoso com 68 (sessenta e oito) anos e a residência 

pertenceria somente a ele.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela 

manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas (Ref. 13).

É o relatório.

 Decido.

2. Em consonância com a cota ministerial de Ref. 13, mantenho as medidas 

deferidas nestes autos. Explico.

O deferimento de medidas protetivas não está condicionado a um 

processo principal, de natureza cível ou criminal, bastando que se 

comprove a necessidade de proteção da mulher e/ou seus familiares em 

face da prática, em tese, de violência doméstica.

 Por se tratar de crime cercado pela invisibilidade do âmbito doméstico, há 

que se privilegiar a palavra da vítima, não se podendo exigir a presença de 

forte lastro probatório para respaldar a análise do pedido de medidas 

protetivas.

 Nada obstante, o presente expediente trata tão somente de medidas 

protetivas de urgência elencadas na Lei Federal nº 11.340/2006, devendo 

as questões arguidas pelo requerido ser analisadas em procedimentos 

próprios na esfera cível.

 3. Desta forma, INDEFIRO o pedido de Ref. 09, e mantenho as medidas 

anteriormente concedidas pelo prazo de 60 (sessentas) dias.

4. Decorrido o prazo, intime-se a vítima para informar sobre a necessidade 

da manutenção das medidas ou revogação.

5. Intime-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51580 Nr: 2911-07.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorival Antonio Mangold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luzia Durado Garcia 

- OAB:23995/0

 Vistos.

Ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena de ref. 

37, atentando-se ao cumprimento do disposto no artigo 5º, § 2º, 

Resolução 113 da CNJ, verbis:

Art. 5º Autuada a guia de recolhimento no juízo de execução, 

imediatamente deverá ser providenciado o cálculo de liquidação de pena 

com informações quanto ao término e provável data de benefício, tais 

como progressão de regime e livramento condicional.

(...)

§ 2º Homologado o cálculo de liquidação, a secretaria deverá providenciar 

o agendamento da data do término do cumprimento da pena e das datas 

de implementação dos lapsos temporais para postulação dos benefícios 

previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas cópias do cálculo 

ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser 

entregue ao executado, servindo como atestado de pena a cumprir e a 

segunda para ser arquivada no prontuário do executado.

DEFIRO o pedido da defesa no que tange à expedição de ofício à Cadeia 

Pública local para que encaminhe, caso exista, atestado de 

resenhas/artesanatos para fins de remição de pena, nos termos do artigo 

126 da Lei de Execuções Penais.

Por fim, considerando que o advogado dativo foi nomeado somente para 

manifestar-se sobre o cálculo de pena, EXPEÇA-SE certidão de honorários 

como determinado o artigo 303, §4º, da CNGC/MT.

Aguarde-se o cumprimento de pena e/ou decurso do prazo para 

concessão de benefícios (19/09/2023). Após, vistas as partes.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 57130 Nr: 1947-77.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte ré, através de seus 

advogados, para, no prazo legal, se manifestar acerca da petição do 

Ministério Público (ref.10).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56929 Nr: 1876-75.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI CARDOSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 14 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9755 Nr: 851-76.2008.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Xavier de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Francesco Calheiros 

de Lima - Procurador Federal do Inss - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30343 Nr: 122-11.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 
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para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12213 Nr: 809-56.2010.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Rossini Bertoncini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Brasil Arrendamento Mercantil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11156, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Processo nº 809-56.2010.811.0034 (Código 12213)

VISTOS, ETC.

 Considerando a certidão de fls. 293, INTIME-SE a parte ré para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, deposite o restante de 50% dos honorários periciais.

 Com o depósito, intime-se o expert para o levantamento do valor restante.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 30 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito, em substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12988 Nr: 661-11.2011.811.0034

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdHAR, SdSR, OAR, MdSR, MdSRD, MdLRM, 

SSR, LdSR, LRdPS, ARdS, SAR, LdSRJ, RdSR, MdSR, LHRdP, IdSR, 

OSRrpmMAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Rodrigues Marcantonio 

- OAB:15.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511, Chernenko do Nascimento Coutinho - OAB:17.553/0, 

Fernanda Ribeiro Darold - OAB:12037, José Horácio Vilhagra Filho - 

OAB:2891, OSVALDO ANTÔNIO RIBEIRO - OAB:1422/MT, Rafael de 

Souza Ribeiro - OAB:13.369

 VISTOS ETC,

Primeiramente, INDEFIRO o pedido de expedição de certidão de honorários 

(fl. 405), visto que só poderá ocorrer após a sentença nos termos da 

CNGC/MT, in verbis:

Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários 

advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da 

causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios 

do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos 

termos da Lei n.º 8.906/94.

(...)

§ 3º Na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. (grifei)

Por outro lado, considerando o A.R. acostado à fl. 408 e que a realização 

de exame de DNA foi acordada entre os litigantes (fl. 351), INTIME-OS para 

indicarem outro(s) laboratório(s) para realização da referida prova pericial 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 11 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48031 Nr: 915-06.2008.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BI-BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Certifico que mesmo intimada conforme certidão de folha 123, não houve 

manifestação da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82068 Nr: 2471-28.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN MARCOLIN MORETTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR MARTINS SALOMAO - 

OAB:20383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 13 de Fevereiro de 2019 às 13h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77334 Nr: 829-54.2016.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, REDESIGNO à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 11 de Fevereiro de 2019 às 17h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84504 Nr: 1460-27.2018.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CB, RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMB, IDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, REDESIGNO à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 11 de Fevereiro de 2019 às 18h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84109 Nr: 1188-33.2018.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR IORIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, Rafael Wasnieski - OAB:MT/15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 13 de Fevereiro de 2019 às 14h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 245-50.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMDSL, MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 25 de Fevereiro de 2019 às 16h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82685 Nr: 7217-40.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO THOMÉ FRANCO - 

OAB:SP89.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 25 de Fevereiro de 2019 às 17h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84764 Nr: 1643-95.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR ALBUQUERQUE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 [...].Inicialmente, considerando que a Defensoria Pública não atua mais 

nesta Comarca, bem como, já foi nomeado Advogado Dativo, a fim de que 

faça a defesa dos interesses dom indiciado nesta ação.Tomando em 

conta a natureza da causa, e os atos já praticados até então, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 02 URH. Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.As 

medidas foram deferidas à pág. 27/29.À ref. 08, foi noticiado o 

descumprimento das medidas pelo requerido, pelo que o Ministério Público 

requereu, à ref. 12 a decretação da prisão preventiva do demandado.O 

pedido ministerial foi deferido nesta data à ref. 13.Realizada a audiência de 

custódia nesta data, verifico que o cumprimento do mandado de prisão 

ocorreu sem vícios ou excessos por parte dos agentes públicos, sendo 

certo que o requerido informou não ter sido vítima de agressão física ou 

psicológica, o que, aliado à inexistência de indícios de qualquer abuso por 

parte dos servidores, conduz a conclusão de que o cumprimento do 

mandado de prisão se deu de forma válida e legítima.No mais, inobstante 

os substanciosos argumentos declinados pela nobre Defensora Dativa 

nesta audiência, não vislumbro alteração das circunstâncias fáticas que 

ensejaram a imposição da prisão preventiva na data de hoje, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar. Com efeito, 

consoante já consignado na decisão que impôs a custodia cautelar do 

atuado, chegou aos autos a informação, via oficio da equipe de 

monitoramento da tornozeleira eletrônica, de que o autuado esteve em 

local onde se vende bebida alcoólica, além de ser conhecido como ponto 

de venda de drogas e realização de baile funk, sendo certo que a 

liberdade provisória estava vinculada, dentre outras condições, a 

proibição de o autuado frequentar locais onde são comercializadas 

bebidas alcoólicas.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82161 Nr: 2537-08.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 25 de Fevereiro de 2019 às 13h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84029 Nr: 1140-74.2018.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 25 de Fevereiro de 2019 às 14h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 2499-93.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DUBIELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 
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o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 16h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78336 Nr: 18-60.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabianne Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA AGNER GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Mayer - 

OAB:18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 13 de Fevereiro de 2019 às 15h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76995 Nr: 660-67.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEREI PESCINELLI, Castanha e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DUBIELLA, D B 

INDUSTRIA,COM,BENEFICIAMENTO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA, 

TRANSPORTE E COMÉRCIO DE MADEIRAS JOANA DARK LTDA, 

MADEIREIRA VINÍCIUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229, 

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA - OAB:67450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:OAB/SP N. 69.80

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 

o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 13 de Fevereiro de 2019 às 16h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 15/2018/DF

 Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições, na forma 

da Lei, etc.

RESOLVE:

RETIFICAR o Edital nº09/2018-DF para constar apenas o nome dos 

candidatos que alcançaram nota igual ou superior a 50 pontos:

1- ZAINNI MICHENKO, (92, 80) Nota Final: 86.

2- FRANCISCA ALLINY AQUINO RIBEIRO, (76, 90) Nota Final: 83.

3- RAUL PASI DALMUT, (70, 80) Nota Final: 75.

4- FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN, (68, 80) Nota Final: 74.

5- EDSON DOMINGUES, (64, 80) Nota Final: 72.

6- SOLANGE BIESEK EBARLE, (64, 7,5) Nota Final: 69,5.

7- JANILSE PAGNO, (52, 50) Nota Final:51.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei, correndo os prazos para os 

respectivos recursos.

Guarantã do Norte/MT, 25 de setembro de 2018.

 DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111814 Nr: 3910-92.2017.811.0087

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC, EBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Vista ao Ministério Público para manifestação.

Ainda, publique-se edital para divulgação da pretensão de alteração do 

regime de bens, na forma do artigo 734, § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107161 Nr: 1422-67.2017.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino a realização de busca de endereço da parte requerida junto ao 

SIEL e CNJ.

Permaneçam conclusos para análise da liminar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107099 Nr: 1369-86.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos, as partes informam que entabularam 

acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114967 Nr: 2044-15.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para especificar qual período pretende ver 

reconhecido como sendo de labor rural, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114974 Nr: 2049-37.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandir Siqueira de Alencastro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para especificar qual período pretende ver 

reconhecido como sendo de labor rural, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117235 Nr: 3679-31.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÂMELA KAROLINE ALMEIDA 

LIVALDA - OAB:19597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino a realização de busca de endereço da parte requerida junto ao 

SIEL e CNJ.

Localizado o endereço, cite-se para, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se quanto aos efeitos da revelia.

Sendo inexitosa a pesquisa, cite-se por edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117114 Nr: 3594-45.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C DA SILVA GARCIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o Sr. Gestor quanto à tempestividade dos embargos.

Sendo tempestivos, intime-se o embargado para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117115 Nr: 3595-30.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C DA SILVA GARCIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o Sr. Gestor quanto à tempestividade dos embargos.

Sendo tempestivos, intime-se o embargado para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117349 Nr: 3754-70.2018.811.0087

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMP, VCR, JCS, MdJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Domaradzki Martins 

- OAB:25452/O

 Posto isso, e sem maiores delongas, indefiro o pedido de revogação da 

prisão temporária do representado MARCOS DE JESUS DOS SANTOS.Esta 

decisão servirá como MANDADO DE INTIMAÇÃO ante a urgência que o 

caso requer. Ciência ao MPE, à Autoridade Policial e ao DPE.Cumpra-se 

com urgência expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110146 Nr: 3011-94.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia Cirilo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT/14.430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora requer a desistência da 

ação (fls. 23).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e, por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108250 Nr: 1951-86.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se quanto à 

contestação apresentada.

Ainda, intimem-se as partes para informarem se pretendem produzir 

provas (devendo, neste caso, especificá-las e justificá-las) ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

Após, voltem-me conclusos para saneamento/sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34844 Nr: 959-09.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Lanz Vergutz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos de Cód. 

99334.

Após, expeça-se o competente Alvará/RPV.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112972 Nr: 480-98.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUAS DE GUARANTÃ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A ação, apesar de ser direcionada ao Juizado Especial Cível, conforme 

item IV. 1. da petição inicial, foi protocolada fisicamente.

Todavia, tendo o Sistema PJe sido instalado na Comarca em data anterior à 

propositura da ação, a petição inicial deveria ter sido efetuada por meio 

eletrônico, via PJe.

Do exposto, com fulcro no artigo 12, § 1º, da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 

03, de 12.04.2018, determino o cancelamento do protocolo e o 

arquivamento da petição inicial.

Intime-se a parte autora, via DJe, para retirada dos documentos, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias. Transcorrido o prazo, descartem-se os 

documentos.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111573 Nr: 3791-34.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMT, PSMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ambos os pretendentes devem estar representados por advogado 

constituído.

Intime-se o requerente Paulo Sergio Maciel Tominaga para que constitua 

patrono nos autos e junte cópia de seus documentos pessoais.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90758 Nr: 2855-14.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Palenschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pela exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da realização de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da ultima atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua ultima atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhem-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42103 Nr: 1483-35.2011.811.0087

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M, MAA, DJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Fernando Paim - 

OAB:51.277 OAB/RS

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em favor de M. A. A., representado por sua genitora DAIANE 

JENIFER ALTÍSSIMO, e em face de RUSSIAM SILVA ADAMI.

A parte autora não foi localizada para ser intimada a comparecer na 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, conforme certidão do 

oficial de justiça (fls. 135).

O Ministério Público informou às fls. 137/138 que não logrou êxito em 

localizar a parte autora. Postula para que o Judiciário intime-a através de 

carta precatória em possíveis endereços, localizados através de 

pesquisas junto ao SIEL e INFOSEG.

Indefiro o pedido ministerial. Compete à parte autora manter endereço 

atualizado nos autos a fim de possibilitar sua intimação pessoal. A falta de 

informação do novo endereço nos autos demonstra a ausência de 

interesse da autora na continuidade do feito.

Assim, como a requerente mudou de endereço sem informar o juízo e não 

manifestou interesse no prosseguimento do feito, a extinção da ação é 

medida que se impõe.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Sem custas.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28747 Nr: 226-14.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Moisés Carneiro de Souza, Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo inicial 06.07.2007.Em razão da sucumbência 

parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 86 do 

CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o pagamento 

por intermédio do presidente do tribunal competente, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos honorários 

diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 

8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF. Far-se-á o 

pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34249 Nr: 358-03.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 
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OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final o dia 04.08.2010.Em razão da 

sucumbência parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 

86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF. 

Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34434 Nr: 550-33.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Souza Calazan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução e fixo como termo final o dia 03.08.2010.Em razão da 

sucumbência parcial, determino a divisão das despesas, conforme artigo 

86 do CPC.Com o trânsito em julgado dessa decisão, requisite-se o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF. 

Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101331 Nr: 2176-43.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR ROSANELI -ME, Rudimar Rosaneli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o transcurso de prazo superior ao previsto no artigo 6º da 

11.101/05, de 180 (cento e oitenta dias), indefiro o pedido de suspensão 

do feito e determino a intimação do executado para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data da intimação da decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99334 Nr: 1063-54.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE LANZ VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.Far-se-á o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório e à conta do respectivo 

crédito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94036 Nr: 1730-74.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Barbosa Sandoval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá a 

embargada/exequente, colacionar aos autos cópia de todos os 

documentos que deram sustentação à cobrança dos encargos, bem como 

aos cálculos apresentados.Do exposto, recebo os embargos, por serem 

tempestivos. Contudo, sem o efeito suspensivo, assim, este não terá o 

condão de impedir o curso da execução, devendo esta prosseguir 

normalmente.Intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. Com a manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92761 Nr: 1109-77.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de fatima de Andrade Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos em correição.

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por Maria de Fatima de 

Andrade Souza em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-grossense – SICREDI NORTE, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 A parte executada opôs embargos à execução alegando, tão somente, a 

configuração de excesso de execução. Todavia, deixou de instruir a 

petição inicial com planilha de cálculos indicativa do valor que entendia 

correto, impugnando genericamente o crédito exequendo.

Assim, não pode o embargante limitar-se a alegar o excesso de execução 

sem apontar, fundamentadamente, o valor que entende correto, inclusive 

apresentando memória de cálculo, devendo, para tanto, serem os 

embargos rejeitados liminarmente, na forma do artigo 917, §4º, inciso I do 

Código de Processo Civil.

 Nesse toar, certo é que a norma do artigo 917, §4º, I, do CPC constitui 

verdadeiro pressuposto de procedibilidade, sendo certo que não basta a 

parte embargante lançar tese genérica e mencionar que os valores 

cobrados são excessivos.

Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos, com fundamento no art. 

918, inc. II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela embargante. Fixo os sucumbenciais em 10% sobre o valor da 

causa.

Intimem-se.

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado, desapensem-se os 

autos e remetam-se ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11724 Nr: 1629-23.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO GIOVANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA PELOI - OAB:6.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso em face de Edesio Giovanella.

Diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que desistiu 

da ação, uma vez que o processo ficou paralisado por mais de 2 (dois) 

anos aguardando a parte exequente dar prosseguimento nos autos, 

senão vejamos a disposição do artigo 485 inciso III, do Código de Processo 

Civil:

Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – quando por não promover os atos e diligência que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112780 Nr: 338-94.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO CHAGAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 19).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107232 Nr: 1478-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V Financeira S/A, Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.887-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor requer a desistência da 

ação (fls. 20).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 23742 Nr: 592-24.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raniele Ferreira Santos 

Barbosa - OAB:18.934 / MT

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto a quitação do crédito originário do 

presente cumprimento de sentença, pelo que resta demonstrado o 

adimplemento da obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Novo Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Novo Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117843 Nr: 4072-53.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 1ª Vara da Subseção de Sinop - MT, 

Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Graziela Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ferreira Uliana - 

OAB:15.946-OAB/MT

 Tendo em vista a certidão retro, redesigno audiência para a data de 

10.10.2018, às 16h30min.

Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117843 Nr: 4072-53.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 1ª Vara da Subseção de Sinop - MT, 

Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Graziela Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ferreira Uliana - 

OAB:15.946-OAB/MT

 Verifico que a presente Carta Precatória é destinada à inquirição de 

testemunhas, neste Juízo, assim designo para o dia 27.09.2018, às 

17h00min, para realização de audiência.

 Informe ao Juízo Deprecante, consignando as homenagens deste Juízo.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85579 Nr: 1537-30.2013.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Leodir Ferreira Telles, 

devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.
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Proceda-se com a baixa da restrição judicial realizada no Sistema 

RENAJUD.

Custas pelo requerente.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83563 Nr: 2903-41.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Reginaldo de Oliveira Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de José Reginaldo de Oliveira Araujo, 

devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Proceda-se com a baixa da restrição judicial realizada no Sistema 

RENAJUD.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 25200 Nr: 2039-47.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Antonio Rinaldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Liso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DOUGLAS GALI 

FALLEIROS - OAB:OAB/PR 19.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Rogério 

Antonio Rinaldi em face de Milton Liso, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

O requerente, intimado pessoalmente e por meio de seu advogado para 

dar prosseguimento ao feito, devendo para tanto manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 105, sob pena de extinção, não o fez.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108354 Nr: 2024-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FULLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.887-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de busca e apreensão proposta por Banco Gmac S.A 

em face de Moacir Fully, devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registe-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-53.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE BONFIM (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010021-53.2017.8.11.0087; Valor causa: $0.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Passo a intimar a recorrida para 

contrarrazoar, no prazo legal. GUARANTÃ DO NORTE, 1 de outubro de 

2018 LOIRI CRESTINA BERTONCELLI BALEN Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 TELEFONE: (66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-27.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON BORDIM (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010219-27.2016.8.11.0087; Valor causa: 

$13,233.35; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Passo a intimar a parte recorrida 

para contrarrazoar, no prazo legal. GUARANTÃ DO NORTE, 01 de outubro 

de 2018 LOIRI CRESTINA BERTONCELLI BALEN Técnico(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, 

GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 TELEFONE: (66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-82.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS PINHEIRO MACHADO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010183-82.2016.8.11.0087; Valor causa: $0.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Passo a intimar a parte recorrida para 

contrarrazoar, no prazo legal. GUARANTÃ DO NORTE, 01 de outubro de 
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2018 LOIRI CRESTINA BERTONCELLI BALEN Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 TELEFONE: (66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-05.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE (ADVOGADO(A))

FERNANDO PEREIRA SANDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

05/11/2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-87.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIN DE ALMEIDA COSTA (ADVOGADO(A))

MARTA COSTA DANASSAO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

05/11/2018, às 13:40 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 3121-52.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 01/04, para CONDENAR o Acusado 

JOÃO FELIPE DA CONCEIÇÃO CAMPOS, brasileiro, solteiro, serviços 

gerais, nascido em 21/09/1997, natural de Guiratinga/MT, portador do RG 

nº 2908189-0 SSP-MT e CPF nº 058.483.281-88, filho de João Pereira 

Campos e Rose Auxiliadora da Conceição, residente e domiciliado na Rua 

10 de Julho, nº 544, bairro Boa Esperança, nesta Cidade e Comarca de 

Guiratinga/MT, como incurso na pena do art. 217-A, do Código Penal, com 

as implicações da Lei nº 8.072/92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38132 Nr: 1143-11.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Almeida de Souza 

- OAB:16493

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 438982-4 / 

2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44912 Nr: 2126-73.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel José da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 439136-5 / 

2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43061 Nr: 1167-05.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 438784-8 / 

2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43049 Nr: 1163-65.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Soares Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 437522-P / 

2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36020 Nr: 250-20.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 439122-5 / 

2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 319-18.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtuides Paulino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 437804-0 / 

2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38144 Nr: 1153-55.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neide da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 437894-6 / 

2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42128 Nr: 744-45.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo José Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 437806-7 / 

2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35967 Nr: 238-06.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liacy Pareira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 439116-0 

/ 2018 e 439111-P / 2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15130 Nr: 1190-92.2009.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldeci Pereira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 437747-8 

/ 2018 e 437744-3 / 2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30228 Nr: 71-91.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro de araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 437777-P 

/ 2018 e 437771-0 / 2018 e 437764-8 / 2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33941 Nr: 820-40.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 439020-2 

/ 2018, 439021-0 / 2018 e 439006-7 / 2018.

Guiratinga - MT, 28 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55428 Nr: 467-58.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão
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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seu advogado, 

acerca da audiência designada à Ref. 23. Guiratinga - MT, 28 de setembro 

de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57057 Nr: 1199-39.2018.811.0036

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Dourado Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Subtil Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fialho Junior - 

OAB:17524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008-29.2018.811.0036 (59208)

Ação Reivindicatória

Decisão.

Vistos etc.

LAVRE-SE termo de arrolamento dos valores encontrados (Ref. 28), 

nomeio o próprio requerido como fiel depositário da quantia.

CITE-SE o requerido para responder e indicar as provas que pretenda 

produzir, no prazo de em 05 (cinco) dias, nos termos do que determina o 

art. 306 do NCPC.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 307).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 28/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37798 Nr: 963-92.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que respeita a petição de fls. 41/42, observa-se dos documentos 

acostados que o peticionário trata-se de homônimo da parte executada, 

visto que possuem números de CPF diferentes e endereços 

diversos.Dando continuidade ao feito, verifica-se que a parte executada 

foi devidamente citada; nos termos do que estabelece o art. 8º, inciso II da 

Lei nº 6.830/1980, visto que a correspondência foi devidamente recebida 

no endereço da parte executada; e quedou-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo para pagamento, bem como para interpor 

embargos à execução.Diante da inércia do executado, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido da parte exequente de fls. 32/33, aduzido pelo 

Exequente para, realizar a penhora online via sistema BACENJUD, 

requisitando informações sobre a existência de ativos em nome do 

executado, determinando no mesmo ato a sua indisponibilidade até o valor 

indicado na execução, cujo cálculo atualizado está acostado a fls. 39. Em 

caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR PESSOALMENTE, 

para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à 

execução por meio de embargos. Em atenção ao princípio da utilidade da 

execução que possui como escopo a satisfação do direito do exequente. 

Logo, o processo de execução não tem como propósito prejudicar o 

devedor, mas sim a satisfação do direito do credor.Outrossim, o princípio 

da atipicidade dos meios executivos, consagrado pelo art. 536, §1º do 

NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, adotar outros meios 

executivos que não estejam expressamente previstos na legislação 

visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.Com base nos 

princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE ofício ao Cartório 

de Registro de Imóveis desta Comarca, para que gratuitamente, informe o 

juízo da existência de bens registrados em nome do executado, no prazo 

de 10 (dez) dias.Frutíferas ou não as providências, Guiratinga/MT, 

25/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60225 Nr: 2372-98.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Nesses termos, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência pleiteada 

pela autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na petição 

inicial.1) Dando prosseguimento ao feito, DEIXO de designar audiência de 

conciliação, visto que, conforme descrito pela autora, houve várias 

tentativas de realização de acordo de modo amigável, sem que houvesse 

êxito. Além disso, a conciliação é um ato de liberalidade das partes, de 

forma que estas caso queiram podem transacionar a qualquer tempo no 

processo e até mesmo de forma extrajudicial.2) Assim, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, consignadas as advertências do artigo 344 do Novo Código 

de Processo Civil, bem como, caso queira, apresente resposta 

entendendo ter havido pagamento a maior e desejar sua restituição, nos 

termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04.3) Após, caso 

seja oferecida a referida contestação, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar a sua impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

c o n c l u s o s . I n t i m e m - s e  e  c u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 28/09/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 2359-02.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Santos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida pela parte autora.1) 

DETERMINO ao oficial de justiça que procedam as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Código de Processo 

Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente 

que se encontra em poder da parte requerida no endereço indicado na 

exordial ou outro local que possa ser localizado. 2) A parte requerida, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, DEVERÁ 

entregar o bem e seus respectivos documentos, de acordo com o §14 do 

art. 3º, do Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

10.931/04, sob pena da aplicação de MULTA ÚNICA no valor de R$10.000 

(dez mil reais).3) CONSTE-SE no mandado a possibilidade de apreensão 

da garantia, independentemente de distribuição de carta precatória, em 

caso do bem se encontrar em comarca distinta da competência desse 

juízo, conforme autoriza o artigo 3º, §12 do Decreto Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei 13.043/14.4) INTIME-SE a parte requerida de que no 

prazo de 05 (cinco) dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida 

pendente, no valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese 

em que o bem ser-lhe-á restituído livre de ônus.5) CITE-SE a parte 

requerida para no prazo de 15 (quinze) dias a contar da execução da 

liminar, apresentar contestação, podendo ainda apresentar resposta 

entendendo ter havido pagamento a maior e desejar sua restituição, nos 

termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04.6) INDEFIRO 

todos os demais pedidos por entender que a parte autora não se trata de 

ente hipossuficiente e por esta razão não poderá ser amparado com os 

benefícios de isenção ou abstenção de cobrança taxas de IPVA, multas 
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ou outras taxas e transferência de propriedade. .Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências.Guiratinga/MT, 

28/09/2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59567 Nr: 2146-93.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/O

 Processo nº 2146-93.2018.811.0036

Código: 59567

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta à Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 07/11/2018, às 

15h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, DEJAIR JOSÉ DE SOUZA, para que compareça à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 DEIXO, por ora, de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado, visto que há habeas corpus pendente de julgamento no Egrégio 

Tribunal de Justiça, aguarde-se a decisão final do writ, após volte-me os 

autos conclusos para manifestação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT,8 de setembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38266 Nr: 1200-29.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valterdan Ferreira de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ferreira Alegria - 

OAB:9.996, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16377, Tamiris 

Batista Angelo da Silva - OAB:16.377, Victor Lopes do Nascimento - 

OAB:22.654

 Desta forma, INTIME-SE a defesa técnica do réu, por meio do DJE, para 

apresentar memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 29/09/2018. Aroldo 

Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7747 Nr: 423-93.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:, Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Autos n° 423-93.2005.811.0036 (7747)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento na ampliação do princípio do contraditório que norteia o 

novo Código de Processo Civil, conforme os termos expressos nos artigos 

9º e 10º, INTIME-SE a parte EXECUTADA, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação aos 

novos argumentos e documentos da parte exequente de fls. 145/147, sob 

pena de preclusão de direitos.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos, para análise 

das referidas petições e prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 01/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 377-89.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Fernandes Mendes, Elineia Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tarso Santos Lima, Fatima Maria do 

Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Melo Silva - 

OAB:3.605-A/MT, Paulo Fernando do Nascimento Lima - 

OAB:MT-17.360/O

 Autos nº 377-89.2014.811.0036 (33306)

Ação Demolitória

Decisão.

Vistos etc.

Postergo a análise dos pedidos das partes de fls. 100 e 101/102, pois 

vislumbro necessário, primeiramente, a designação de audiência de 

conciliação, na tentativa de colocar fim ao presente feito de maneira 

amigável, principalmente, considerando a enorme possibilidade da 

realização de acordo entre as partes, tendo em vista que são vizinhos.

Além disso, é notório que o legislador, no Código de Processo Civil de 

2015, no art. 334 e seguintes, com a intenção de buscar maior ênfase aos 

meios alternativos de resolução de conflitos, tornou essencial a realização 

da audiência de conciliação.

1) Assim, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem no ato, sob pena do pagamento de multa no percentual de 

2% (dois por cento) sobre o valor total do débito perseguido.

2) NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública em relação a data da audiência.

3) Posteriormente, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os 

autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO CASO AS 

PARTES NÃO ENTRAREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos os documentos referentes 

à vistoria das medidas dos terrenos que foram realizados pela repartição 

pública, conforme informação apresentada na contestação à fl. 45, sob 

pena de preclusão de direitos.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para 

análise dos pedidos de fls. 100 e 101/102.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 01/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33419 Nr: 466-15.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Sérgio Rego Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Iaquinto Mateus - 

OAB:15383, Fábio Roberto de Almeida Tavares - OAB:SP 147.386, 

Rafael Antonio da Silva - OAB:244.223-SP.

 Decido.Pelo exposto, DEFIRO os pedidos de tutela de urgência, requeridos 

pelo autor às fls. 153/156, para isso:1) DETERMINO a SUSPENSÃO 

IMEDIATA, até o término da presente ação, dos descontos em comento no 

holerite do autor RODRIGO SÉRGIO REGO LACERDA, do valor de 

R$168,94 (cento e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), 

relacionado ao Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 21-1203356/12 

com Consignação em Folha de Pagamento, objeto da presente lide, firmado 

com BANCO DAYCOVAL S/A, ora requerido. 2) Nesse sentido, OFICIE-SE 

com urgência o Departamento da Secretaria de Estado de Gestão, do 

Governo do Estado de Mato Grosso para que tenha ciência da presente 

decisão e se abstenha de inserir mais descontos no HOLERITE DO AUTOR 

RODRIGO SÉRGIO REGO LACERDA, do valor de R$168,94 (cento e 

sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), relacionado ao 

Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 21-1203356/12 com 

Consignação em Folha de Pagamento, objeto da presente lide, firmado com 

BANCO DAYCOVAL S/A, ora requerido, sob pena dos reesposáveis 

responderem pelo crime de desobediência e a aplicação de outras 

sanções.3) DETERMINO, ainda, que as a parte requerida se ABSTENHA de 

negativar o nome do autor, com a inscrição do mesmo em cadastros 

negativos de créditos, bem como abstenha de executar qualquer ato 

relacionado ao contrato objeto desta ação, até o deslinde do presente 

feito. Desse modo, caso tenha ocorrido alguma negativação do nome da 

parte autora nas agências de banco de dados negativos, DETERMINO o 

imediato cancelamento, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), considerando que a parte requerida notoriamente 

trata-se de empresas financeiras de elevadíssima rentabilidade e de alto 

p o r t e  p a t r i m o n i a l . C u m p r a - s e .  I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 29/09/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30097 Nr: 1188-54.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Rodolfo Rospide Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEMAR ELIO PERINAZZO - 

OAB:8.780-B, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Autos n° 1188-54.2011.811.0036 (30097)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Diante da petição do executado e comprovantes de fls. 226/241, referente 

à quitação do débito fiscal na esfera administrativa, vislumbro ser 

imprescindível a manifestação da Fazenda Pública em relação ao seu 

conteúdo antes de proferir decisão.

Dessa forma, INTIME-SE a UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, COM A 

REMESSA/CARGA DOS AUTOS, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se quanto a petição e documentos apresentados pelo 

executado às fls. 226/241, sob pena de preclusão do direito.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 28/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31756 Nr: 350-43.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Antônio Filipin Goulart, Tania Jussara Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEC Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581/MT, Anderson Pablo F. de Camargo - OAB:15.222/MT, 

Calil Marques Faissal - OAB:17.948-B/MT, Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A, Jeancarlos Ribeiro - OAB:7179, Sérgio Henrique 

Guareschi - OAB:OAB/MT-9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Aalviano dos Santos - 

OAB:12.851/B, Pedro Romeiro Hermeto - OAB:42.860

 Autos n° 350-43.2013.811.0036 (31756)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Com fundamento na ampliação do princípio do contraditório que norteia o 

novo Código de Processo Civil, conforme os termos expressos nos artigos 

9º e 10º:

1) INTIME-SE a parte AUTORA para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE-SE em relação a petição e documentos da parte requerida de 

fls. 491/508, referente a justificativa da demora da obtenção da “outorga 

de autorização” perante a ANEEL, objeto do acordo judicial entabulado 

entre as partes em 15/04/2014 e devidamente homologado por este Juízo.

2) Posteriormente, INTIME-SE a parte REQUERIDA para, no prazo de 10 

(dez) dias, MANIFESTE-SE em relação a petição e documentos juntados 

pela parte autora às fls. 509/578, referentes ao georreferenciamento das 

áreas compromissadas à venda para a parte requerida, equivalentes aos 

46,59 ha objeto da matrícula 9353 e aos 37,57 ha, 11,53 ha e 3,43 ha 

objetos da matrícula nº 9.354, áreas essas descritas no Instrumento 

Particular de Compromisso de Compra e Venda em tela e no acordo 

entabulado entre as partes em 15/04/2014 em audiência de conciliação.

3) Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos, para 

análise das referidas petições e prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 30/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 510 Nr: 27-34.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bertuol Duarte - 

OAB:13747/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Processo n.º 27-34.1996.811.0036 (510)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) Com a fundamentação já apresentada nas decisões de fls. 319/320 e 

328, INDEFIRO o pedido de item “3” do executado NILSON DUARTE DA 

SILVA exposto na petição de fls. 239/330 e POSTERGO a análise dos 

demais itens, visto que é necessária, primeiramente, a manifestação da 

parte exequente, conforme estabelece o princípio do contraditório.

2) Com os mesmos fundamentos já pronunciados nas decisões de fls. 

319/320 e 328, DEFIRO o pedido da parte exequente BANCO DO BRASIL 

S.A juntado às fls. 332/334v, para DETERMINAR a transferência do valor 

em dinheiro penhorado e depositado em Juízo (fls. 301/303), para a conta 

bancária indicada pelo Banco Exequente às fls. 332 e 334, para a quitação 

de parte da dívida.

3) Contudo, antes de expedir os alvarás de liberação dos valores, em 

obediência ao recente Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), INTIME-SE a parte executada, por 

meio de seu advogado constituído, para que no prazo legal, apresente, 

caso queira, recurso.

4) Caso não seja apresentado o devido recurso, transcorrendo 02 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL de levantamento e transferência do valor em dinheiro 

penhorado e depositado em Juízo (fls. 301/303), para a conta bancária 

indicada pelo Banco Exequente às fls. 332 e 334.

5) Posteriormente, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, APRESENTE os cálculos atualizados do montante 

remanescente a ser executado, bem como MANIFESTE-SE em relação aos 

itens “1” e “2” da petição de fls. 239/330 ajuizada pelo executado, bem 
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como requeira o que entender de direito.

6) Por fim, com base no princípio do contraditório, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTE-SE em 

relação ao petitório e documentos de fls. 335/339.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 01/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16568 Nr: 1309-19.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Herculano Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Amâncio de Carvalho 

- OAB:6019-A/MT, Andreia Ferdinando Varea - OAB:10.641-MT

 Autos n° 1309-19.2010.811.0036 (16568)

Execução Fiscal

 Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido da parte EXECUTADA de fls. 1743, pois não juntou 

NENHUM documento probatório que demonstre algum indício da existência 

das justificativas fáticas apresentadas para que seja realizada, antes da 

penhora, uma inspeção nos imóveis indicados pelo exequente.

 2) DEFIRO o pedido do EXEQUENTE de fls. 1737/1737v para determinar a 

penhora dos imóveis indicados, os quais estão registrados sob as 

matrículas nº 2.591 e 6.094 do Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca (fls. 1738/1, de propriedade da parte executada.

3) Assim, DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO 

dos bens imóveis indicados e NOMEIO a parte executada como depositária 

do bem. EXPEÇA-SE o necessário.

4) No mesmo ato, INTIMEM-SE o executado e a cônjuge, caso seja casado, 

para que tenham ciência da penhora e da nomeação como depositário dos 

bens. Além disso, INTIME-SE a parte para que no prazo legal, caso queira, 

apresente impugnação nos autos, por meio de advogado (a).

5) Após, afim de conferir segurança jurídica e publicidade ao ato, 

PROCEDA-SE ao registro da penhora dos referidos bens no Cartório de 

Registro de Imóveis competente.

 6) Por fim, nada sendo apresentado pela parte executada, INTIMEM-SE as 

pastes autora e requerida para que se manifestem sobre o Laudo de 

Avaliação respectivo no prazo de 10 (dez) dias. O Exequente deverá 

dizer, em especial, quanto ao seu interesse na adjudicação ou na 

alienação judicial do bem.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59705 Nr: 2194-52.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Públio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Thais Daniela Tussolini de Almeida - 

OAB:21589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho afim de cumprir a 

decisão de ref. 12, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9714 Nr: 903-37.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ormindo José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Autos n° 2006/09 (9714)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que obteve êxito a pesquisa e restrição de veículos 

automotores do executado, via RENAJUD, (fls. 126).

1) Assim, DETERMINO a lavratura do Termo de AVALIAÇÃO do bem 

móvel, veículo, que sofreu restrição indicada na pesquisa via RENAJUD de 

fls. 126, em nome da parte executada. Nesse sentido, NOMEIO a parte 

executada como depositária do bem.

 2) EXPEÇA-SE o necessário, sendo que o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça deve se dar sem que haja o pagamento de valor pela 

diligência, uma vez que a verba indenizatória instituída pela Lei Estadual nº 

10.138/2014 destina-se também a cobrir despesas de deslocamento dos 

meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública, nesse sentido 

é a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Decisão 

Monocrática dos autos da Suspensão de Segurança nº 2.899 - MT 

(2017/0159664-5).

 3) Caso não seja localizado nenhum dos automóveis no endereço do 

Executado, INTIME-SE PESSOALMENTE o Exequente, por remessa/carga 

dos autos, para que o indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do presente feito, sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 01/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32344 Nr: 913-37.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Jesus Vieira da Silva Junior ME, Natalino 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos nº 913-37.2013.811.0036

Código: 32344

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na pessoa de seu defensor, para que se 

manifeste sobre os embargos de declaração de fls. 130/134, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55600 Nr: 550-74.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Leal Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em relação à petição de Ref. 26, informo que a 

Ordem de Serviço encontra-se anexa à Juntada de Ref. 19. Certifico ainda 

que, intimo novamente a parte autora para, no prazo legal, comprovar nos 

autos a quitação da mesma.

Guiratinga - MT, 1 de outubro de 2018.

Analista Judicial
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30208 Nr: 51-03.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Augustin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Junior - OAB:20.366/PE, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11.624-A, Wilson Alexander D. E. Barufaldi - OAB:47.058, Wilson 

Barufaldi - OAB:7561

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, lacunas ou contradições, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a sentença 

combatida.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

01/10/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43851 Nr: 1590-62.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelei Matos de Mendonça, Aparecido 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Batista de Souza - 

OAB:14.102, Sirléia Strobel - OAB:OAB/MT-5.256

 .Posto isto, DETERMINO o desmembramento destes autos, de forma que 

seja distribuído em apartado, numerando-o, a ser formado com fotocópias 

das peças necessárias deste processo que seja relativo ao acusado 

ARCELEI MATOS DE MENDONÇA.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM-SE todos os processos 

CONCLUSOS para análise de cada um e a realização de novas 

deliberações.2)DO RÉU APARECIDO FERREIRA DA SILVARecebo à 

Resposta à Acusação apresentada pelo réu.Inicialmente verifica-se que 

não estão presentes causas que possibilitam a absolvição sumária do 

acusado art. 397 do CPP.Desta forma, DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 31/10/2018, às 17h30min (MT), para proceder à oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes, e após, o interrogatório da 

ré;I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE 

os Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;II- As 

testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de comparecer 

sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, com auxilio de 

força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista 

no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo penal por crime de 

desobediência e ao pagamento de custas das diligências (art. 218 e 219, 

do Código de Processo Penal).III- INTIME-SE o acusado, APARECIDO 

FERREIRA DA SILVA, para que compareça à audiência ora designada; 

Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos acusados. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências.Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2018.Aroldo 

Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 8010002-40.2016.8.11.0036 Despacho. Vistos etc. Considerando 

o teor da petição da parte exequente retro, CERTIFIQUE a serventia se há 

depósito nos autos realizado pela parte executada ou se há apenas o 

bloqueio realizado por meio de Bacenjud. Cumpra-se. Às providências. 

Guiratinga/MT, 25/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-56.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-35.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

DALCY DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46949 Nr: 697-95.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKRGF, LG, NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE HEVERTON ANTONIO 

SILVA - OAB:16849

 Autos n° 697-95.2010.811.0096 (Código 46949)

Requerente: Leonardo Gonçalves e Nelci Ramos

Requerido: Adão Aparecido Flauzino

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 63, vez que já decorreu lapso temporal superior 

ao seu pedido.

Dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar nos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Às Providências.

Itaúba, 18 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74266 Nr: 22-59.2015.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RICARDO DA MATTA, MONICA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:15857

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MONICA DA MATA, Filiação: Luiz José 

da Mata, data de nascimento: 02/10/1990, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, solteiro(a), desempregada. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA RÉ, acima indicada e qualificada, parano prazo 

de 10 (dez) dias após a expiração deste edital, proceder o pagamento de 

700 (setecentos) dias-multa, no valor de R$ 20.447,21 (vinte mil, 

quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas-Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Despacho/Decisão: Processo nº 22-59.2015.811.0096 (Código 

74266)Autor: Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Luiz 

Ricardo da Mata e Monica da MataVistos.Compulsando detidamente os 

autos verifica-se que a pena de dias-multa imputado aos apenados Luiz 

Ricardo da Mata e Monica da Mata ainda não foram adimplidas, conforme 

certidão de fl. 296 e fl. 298. Pois bem.Preconiza o artigo 1.602, § 1º, da 

CNGC que, comprovado o não pagamento da pena pecuniária aplicada, 

deverão ser remetidos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) 

os dados, obedecendo-se aos requisitos do Capitulo II, Seção 28, desta 

Consolidação, devendo o juízo observar o limite do valor monetário mínimo 

para a inscrição em dívida ativa. Sendo assim, considerando o valor da 

UPF/MT, com base na Lei Complementar n. 261, de 18.12.2006, bem como 

em consonância com o parecer ministerial de fl. 302, DETERMINO à 

Serventia do juízo para que se proceda conforme o Provimento n. 

40/2014-CGJ.DETERMINO a expedição de edital para a intimação da 

apenada Monica da Mata a fim de que proceda com o adimplemento da 

pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias.Transcorrido o prazo in albis, 

PROCEDA-SE conforme esta respectiva determinação.INTIME-SE. CIÊNCIA 

ao MPE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Itaúba, 27 de setembro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 01 de outubro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43152 Nr: 46-68.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. ALVES MARTINS, ANTONIO ALVES 

MARTINS, ELZA ZULEICA PESKE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Gomes Lupetti 

Baptista - OAB:113.658/RJ, CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - OAB:RJ 

104199, Fábio Zeraik - OAB:137.830/RJ, Felipe Zeraik - 

OAB:30.397/RJ, Fernando Marques de Campos Cabral Filho - 

OAB:155.360/RJ, LUCI HELENA SOUZA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:5.024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

dos Mandados de Avaliação e Intimação, expedidos nos autos, conforme 

disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante 

de pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia 

d e v e  s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. Ainda, deverá a parte 

exequente proceder o preparo da carta precatória a ser encaminha para a 

comarca de Peixoto de Azevedo/MT, com finalidade de penhorar e avaliar 

o imóvel mencionado, e por fim, deverá proceder a publicação do edital de 

citação dos executados no diário oficial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43501 Nr: 387-94.2007.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, DAVID CELSON FERREIRA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT, Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, Silvia 

Mara Gonçalves - OAB:10740/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA 

DE LIMA - OAB:11247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - OAB:6120/MT, 

Liliane Casadei - OAB:6989/MT, Neuma T. Cielo Mânica - 

OAB:MT-3598-B

 Processo nº: 387-94.2007.811.0096

Código: 43501

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por David Celson 

Ferreira de Lima, em desfavor do Município de Itaúba/MT.

Requisição de Pequeno Valor à f. 250

À f. 251/252, o Município de Itaúba Informou o pagamento do RPV.

Vieram os autos conclusos.

É BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta, JULGO 

EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II e 925, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba, 06 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 14/2018/ADM - O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira - MT , no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto no Edital nº 

12/2018/ADM, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de 

setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 

2011, torna pública a Relação de Inscrições Deferidas para a Seleção de 

Estágio Curricular Remunerado desta Comarca, a seguir.

* O Edital n° 14/2018/ADM completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6088 Nr: 1735-34.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Bonifácio Sachetti e outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoelly do Couto A. Silva - 

OAB:16.835-MT, Flávia Carrazzone Ferreira - OAB:6686-MT, Gustavo 

Guilherme Arrais - OAB:282.826-SP, José Guilherme Júnior - 

OAB:2615/MT, Marcelo Zandonadi - OAB:4266/MT, Márcia Monteiro 

Vidal - OAB:11597-MT, ROGÉRIO R. GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 6088

Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Espólio de 

Bonifácio Sachetti e Outros em face do Estado de Mato Grosso, 

requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento do débito 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado de Mato Grosso, querendo, impugne a execução no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Desde já, intime-se o exequente para que informe nos autos conta em sua 

titularidade, sob pena de não expedição do respectivo alvará, haja vista 

ser um de seus requisitos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 01 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31574 Nr: 143-71.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31574

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

informar acerca da satisfação do crédito requerendo o que entender de 

direito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 01 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10246 Nr: 1083-12.2008.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:7387-B/MT

 CÓDIGO N.º 10246

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil, determino a 

suspensão da execução e do prazo prescricional por 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que informe bens passíveis 

de penhora, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento dos 

autos, nos termos do §2º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 01 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30792 Nr: 632-45.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete de Aquino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30792

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

informar acerca da satisfação do crédito requerendo o que entender de 

direito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 01 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32590 Nr: 1124-03.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis José Backes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:MATRIC.1963221

 Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.Havendo impugnação, intimem-se a 

exequente para se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me os autos conclusos em seguida.Caso contrário, se não houver 

impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito, dou-o por homologado.Em seguida, com relação 

ao crédito da autora, considerando que o valor é superior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, determino que seja requisitado o pagamento da autora 

por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se o Precatório 

conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do Conselho da 

Justiça Federal.Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, 

considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.Nos termos do artigo 11 da resolução nº 

CJF-RES-2017/000458 de 04 de outubro de 2017, intime-se as partes para 

manifestarem-se acerca do inteiro teor do ofício requisitório expedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Após, decorrido o prazo sem manifestação, 

venham-me os autos para assinatura do RPV.Cumpra-se, expedindo o 
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necessário.Às providências.Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51701 Nr: 2503-37.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS SINOBELINO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOLINA SALES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio João Rodrigues - 

OAB:15658-MS

 Código 51701.

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico à ref. 32 que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento do feito.

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Dr. Renato 

Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT nº 9892-B, no valor 

correspondente a 02 (duas) URH.

 Publique-se. Cumpra-se.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54260 Nr: 4120-32.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Marques Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a manifestação 

apresentada pela parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58897 Nr: 2047-53.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Fernandes dos 

Santos - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 58897

Vistos em correição.

Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito foi remetido da 

Comarca de Juína/MT, em virtude do requerido residir neste município de 

Itiquira/MT, sendo assim, recebo os autos na fase em que se encontram.

Assim, dando prosseguimento no feito, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, no 

prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58943 Nr: 2074-36.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Portadores 

de Necessidades Especiais, Samaroni Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ITIQUIRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar 

que a Agência Fazendária de Itiquira/MT emita nota fiscal com isenção de 

ICMS em favor do impetrante.Notifique-se a autoridade impetrada a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).Nos termos do artigo 7º, 

inciso II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se o Estado de Mato Grosso, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito.Após 

esse prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12 da Lei n. 

12.016/2009).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58946 Nr: 2077-88.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Portadores 

de Necessidades Especiais, Samaroni Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ITIQUIRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar 

que a Agência Fazendária de Itiquira/MT emita nota fiscal com isenção de 

ICMS em favor do impetrante.Notifique-se a autoridade impetrada a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).Nos termos do artigo 7º, 

inciso II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se o Estado de Mato Grosso, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito.Após 

esse prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12 da Lei n. 

12.016/2009).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58944 Nr: 2075-21.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Portadores 

de Necessidades Especiais, Samaroni Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ITIQUIRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar 

que a Agência Fazendária de Itiquira/MT emita nota fiscal com isenção de 

ICMS em favor do impetrante.Notifique-se a autoridade impetrada a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).Nos termos do artigo 7º, 

inciso II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se o Estado de Mato Grosso, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito.Após 

esse prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao 
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Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12 da Lei n. 

12.016/2009).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58945 Nr: 2076-06.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Portadores 

de Necessidades Especiais, Samaroni Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ITIQUIRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar 

que a Agência Fazendária de Itiquira/MT emita nota fiscal com isenção de 

ICMS em favor do impetrante.Notifique-se a autoridade impetrada a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).Nos termos do artigo 7º, 

inciso II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se o Estado de Mato Grosso, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito.Após 

esse prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12 da Lei n. 

12.016/2009).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4739 Nr: 498-62.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino de Souza Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 4739.

Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 191.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47401 Nr: 47-17.2017.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Contern Construções e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO CESAR FARIA - 

OAB:208910, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Maia de Freitas Soares 

- OAB:208638/SP

 Código 47401

Vistos em correição.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Intime-se o exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo, proceda com o retorno dos autos ao arquivo.

 Às providências.

Cumpra-se.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36836 Nr: 166-46.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIVELINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul, Valdemir Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 CÓDIGO N.º 36836.

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença com relação aos 

honorários de sucumbência interposta por Lauremi Rodrigues Nascimento 

Silva, em face de Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Associação 

do Sul de Mato Grosso Sicred Sul, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10009 Nr: 845-90.2008.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira de Anicesio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 10009

Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 109.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 
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referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4900 Nr: 632-89.2005.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honorata Anicésia da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 4900.

Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 208.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4761 Nr: 515-98.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracy Canaverde Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Emerson Alves Pereira 

- OAB:175890/SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 4761.

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, contra sentença de fls. 250.

A embargante alega que a sentença encontra-se omissa, tendo em vista 

que não condenou a parte autora ao pagamento de honorários 

sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

In casu, os embargos foram interpostos em razão da sentença constar 

omissa no que se refere a condenação da requerente nos honorários 

sucumbenciais.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos para 

sanar a contradição na sentença, e DOU-LHES PROVIMENTO.

onde se lê: Sem custas, ante a isenção legal e sem honorários 

advocatícios.

leia-se: Sem custas.

Condeno a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios de 

sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, §3º e §19, do Código de Processo Civil

Quanto ao mais, a sentença permanece tal como está lançada.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6840 Nr: 664-60.2006.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Guilherme Dias Porto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Gomes Monteiro, Maria Conceição 

Marques Monteiro, Glória Marcia da Costa Marques, Eronildes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BALIEGO BODANESE 

- OAB:12.115-B, Onofre Ribeiro da Silva Neto - OAB:, Renato 

Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, Elson Rezende de Oliveira - OAB:12452-MT, Larissa 

Dias Dib - OAB:8.691-MT, Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT, Talal Dib - OAB:4.752/MT

 Código 6840

Vistos em correição.

Intime-se a parte executada, para manifestar-se acerca dos petitórios de 

fls. 769/771, 774/779 e 785/791 no prazo legal.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8631 Nr: 861-78.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 8631

Vistos em correição.

Compulsando os autos, vejo que as partes impugnaram o cálculo 

apresentado pela Contadora Judicial de fls. 509/515.

Assim, remetam-se os autos a Contadora Judicial, para que elabore 

cálculo, observando-se os argumentos das partes, porém, só devendo 

acolher um ou outro, caso estejam em conformidade com as disposições 

legais quanto à elaboração de cálculos.

 Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12091 Nr: 366-29.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:MT0011148A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 12091.
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Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora concordou com o cálculo apresentado 

pela requerida e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito de fls. 145/154, dou-o por homologado.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30478 Nr: 318-02.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVdSI, EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30478.

Vistos em correição.

Revogo a decisão de fls.109, nomeio a Dra. Elisiane Moraes Portela, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 18.698/O, para patrocinar os interesses da 

requerente. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58995 Nr: 2087-35.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Espólio de Maria das Dores Moreira Cardozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Vicente Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 2ª via como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a Comarca de origem, com nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58937 Nr: 2073-51.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Copetti Kern

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, NANCY VELASCO 

SANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 2ª via como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a Comarca de origem, com nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59004 Nr: 2093-42.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAYANE INACIO PARREIRA - 

OAB:20241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 59004.

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de Execução de Alimentos, interposta por Hiury de 

Paula Souza, representado por sua genitora Natalia de Souza Passos, em 

desfavor de Eli Manoel de Paula, devidamente qualificado nos autos, 

requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento do débito 

em atraso, totalizando o valor de R$ 16.967,03 (dezesseis mil, novecentos 

e sessenta e sete reais e três centavos).

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

INTIME-SE o devedor, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de 

custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

Havendo pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31679 Nr: 244-11.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Munin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:, RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o 

fim de CONDENAR o acusado Cícero Munin, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 302 do Código de 

Trânsito Brasileiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42733 Nr: 323-82.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulania Rodrigues da Silva, Raniery Ribeiro 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Ante o exposto, torno definitiva a pena do réu Raniery Ribeiro Lopes, em 

1 (um) ano de reclusão e 20 (dez) dias-multa.Desta forma, considerando 

que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade.Converto a pena privativa de liberdade em 

restritiva de direito, eis que preenche os requisitos do artigo 44 do Código 

Penal, a qual será devidamente definida na fase de cumprimento.Passo a 

dosar a pena da ré EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA.a) - Desta forma, 

torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.DA 

MULTAQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 
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multa em 20 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.Da pena 

definitiva. Ante o exposto, torno definitiva a pena da ré Eulânia Rodrigues 

da Silva, em 1 (um) ano de reclusão e 20 (dez) dias-multa.Desta forma, 

considerando que a ré é primária, com fundamento no artigo 33, §2º, 

alínea “c”, do Código Penal, estabeleço a ré o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.Todavia, a ré encontra-se 

presa na Cadeia Pública de Rondonópolis/MT desde 26/06/2018, em razão 

de supostamente ter cometido o crime tipificado no artigo 33 e 35, da Lei 

nº 11.343/2006, assim entendo ser incabível a substituição da pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos ou suspende-la 

condicionalmente, com fulcro nos artigos 44, inciso III e 77, inciso II, ambos 

do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57319 Nr: 1254-17.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mont - Cargas Transportes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GIDARO PRADO - 

OAB:366288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência 

pleiteada pelo autor, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, 

desde que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o depósito de caução, no 

valor do débito cobrado, podendo a caução ser real, fidejussória ou até 

mesmo em dinheiro.Efetuado o depósito e comprovado nos autos, 

intime-se IMEDIATAMENTE, independentemente de nova carga, o ente 

requerido para que suspenda a exigibilidade do crédito, sob pena de multa 

diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) enquanto perdurar o 

descumprimento desta medida, até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta 

mil reais).Considerando as vedações legais para que a parte requerida 

concilie, cite-se o requerido para que conteste a ação no prazo legal.Em 

seguida abra-se vista dos autos a parte autora para que impugne à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias ou requeira o que entender de 

direito.Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cautelas de 

estilo.Às providências.Itiquira-MT, 26 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58965 Nr: 2080-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifico pela certidão de ref. 2 que a autora não recolheu as custas e 

taxas processuais.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 dias, para que regularize o feito, 

recolhendo às custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 26 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31686 Nr: 251-03.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Alves Teixeira, Gercino Oliveira da 

Silva, Carlos Luiz Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/O, MAICON ANTONIO FLORENCIO - 

OAB:20621/O, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:18839

 Vistos em correição.Tendo em vista a deterioração do veículo outrora 

apreendido, não existindo interesse nele para a persecução criminal e 

considerando que os denunciados não comprovaram sua propriedade 

sobre o bem, acolho a cota ministerial de ref. 90, determinando o leilão 

judicial do veículo apreendido e depositando seu valor em conta vinculada 

aos autos.Para tanto, considerando que o veículo se encontra depositado 

em outra comarca, expeça-se Carta Precatória para avaliação do bem (art. 

120, §5º, CPP).Após, em aplicação subsidiária aos dispositivos do Código 

de Processo Civil, nomeio como leiloeiro o Sr. JOABE BALBINO DA SILVA, 

inscrito na FAMATO sob o n. 067/2013, podendo ser encontrado na Rua 

02, n.264, Lt A, Qd 07, Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, e a 

leiloeira a Sra. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, inscrita na JUCEMAT 

sob o n.º 022, podendo ser encontrada na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, 

Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340 (art. 880 c.c art. 881, §1°, 

ambos do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47338 Nr: 7-35.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. K. TRANSPORTES LTDA, Angelita Francisca 

Monteiro Reis, Márcio Dias Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

deduzidos pelo autor na inicial, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento do Contrato de Abertura de Crédito para capital de giro, 

deduzindo-se os valores já pagos, atualizando-se o valor da dívida pelo 

INPC-IBGE e juro de mora de 1% ao mês a contar da citação.Verifico que 

os requeridos não fazem jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, haja vista que não demonstraram sua hipossuficiência, além de 

que, os autos versam sobre a cobrança de um contrato de financiamento 

no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que sem sombra de 

dúvidas não seria concedido a pessoa hipossuficiente.Em razão da 

sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da 

condenação.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 26 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57635 Nr: 1382-37.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JAURI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que os autos se tratam de uma Carta Precatória, incabível é 

analisar pedido de desistência da ação nestes autos, razão pela qual, 

deixo de analisar o pedido de ref. 9.

Oficie-se o Juízo Deprecante comunicando do pleito de ref. 9, indagando-o 

ainda sobre a necessidade de continuar com o cumprimento da missiva 

neste Juízo.

Caso afirme não haver necessidade, devolva-se imediatamente a missiva.
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Às providências.

Itiquira-MT, 26 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55526 Nr: 420-14.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão requerido em audiência, ante a anuência da 

parte autora.

Transcorrido o prazo requerido, em nada tendo sido proposto pelo 

requerido, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que caso 

queira, impugne à contestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 26 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49498 Nr: 1348-96.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEDRO ALMEIDA, Santo Zanin Neto e 

Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202A/SP, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44584 Nr: 1150-93.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira da Rosa, Nelcídio Mendonça de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 44584

Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras de Wilson Pereira da Rosa (CPF 181.536.231-68) e 

Nelcidio Mendonça Morais (CPF 035.120.021-53), no valor de R$ 19.772,92 

(dezenove mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e dois 

centavos), como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33015 Nr: 194-48.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Campos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras de ANTONIO CAMPOS NETO, no valor de R$ 

769,212,06 (setecentos e sessenta e nove mil duzentos e doze reais e 

seis centavos, como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33652 Nr: 675-11.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico - OAB:
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 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras de ALEXANDRE MOREIRA DE ALMEIDA, no valor 

de R$ 4.142,05 (quatro mil cento e quarenta e dois reais e cinco 

centavos), como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45773 Nr: 1902-65.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gomes de Moraes, LEONILDO 

GOMES BARCELO, CARMEM GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras de SEBASTIÃO GOMES DE MORAES (CPF 

079.722.451-34), LEONILDO GOMES BARCELOS (CPF 721.031.911-53) e 

CARMEM GOMES BARCELOS (CPF 981.510.451-91), no valor de R$ 

70.332,51 (setenta mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e um 

centavos), como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45971 Nr: 2021-26.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleno Lino de Araujo, Edifaldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras de EDIFALDO FERREIRA DA SILVA, no valor de R$ 

6.284,67 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete 

centavos), como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Jauru

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-75.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

ARLES DIAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CIÊNCIA 

DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/11/2018 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-67.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CIÊNCIA DA MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA, e para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/11/2018 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000095-59.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE SOUZA COIMBRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA nos autos, E PROCEDER À INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/11/2018 Hora: 15:30

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39944 Nr: 2894-26.2017.811.0048

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LENI SOARES FARIAS, LSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ROSA PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24.749/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 1015-47.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA GANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 14 intime-se a parte requerente através dos 

seus procuradores para que proceda a habitação do(a)(s) herdeiro(a)(s) 

da de cujus.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 28 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47223 Nr: 2620-28.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO SOUZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSBG, GELSIVANIA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA NARVAES NOVELLI - 

OAB:368.659 SP, ORIVALDO O. M. NOVELLI - OAB:73.347 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 12/11/2018, às 

16h (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, fazendo constar do mandado, conforme o caso, que as 

partes deverão comparecer acompanhadas de seus(uas ) 

Advogados(as).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 28 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47190 Nr: 2609-96.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOPHIA BORGES RIBEIRO CARARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

13/03/2019, às 13h (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 28 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5350 Nr: 251-81.2006.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abrir vistas a parte 

autora, a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

tendo em vista o pedido de desarquivamento de fls. 215

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45465 Nr: 1961-19.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON PEREIRA LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da Parte 

Autora para, no prazo legal, providenciar o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, através de emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo 

cumprimento do mandado de Busca e Apreensão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-35.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANNI ORITA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-33.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-15.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA AUXILIADORA PEREIRA, em desfavor de NATURA COSMÉTICOS 

S.A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-64.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte 

autora, alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos 

no SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o 

reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, 

determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela 

procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-49.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LEONARDO SELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte 

autora, alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos 

no SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o 

reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, 

determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela 

procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-22.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MANOEL FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-70.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA MENDES (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o 

competente alvará para o levantamento dos valores depositados, 

conforme os dados bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CANOVA PABLOS (REQUERENTE)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o 

competente alvará para o levantamento dos valores depositados, 

conforme os dados bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-37.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANCHES BRANDAO (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 
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Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-04.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por 

EDIMAR SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também 

identificada, alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da 

Unidade Consumidora nº 6/1248776-5, e que no dia 26/09/2018 o 

fornecimento de energia elétrica foi interrompido na sua propriedade, visto 

que fora realizada a troca do padrão em sua residência pela Requerida, a 

qual informou que a energia logo seria restabelecida, porém passados 

mais de 48 (quarenta e oito) horas, e mesmo após todas as reclamações o 

fornecimento de energia não foi restabelecido. Assim, pede a liminar para 

o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sob pena de 

cominação de multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no 

Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e 

suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes 

os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De 

efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se 

extrai dos documentos juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de 

difícil reparação é evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe 

excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido 

como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, 

está demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância 

para qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte, para determinar que a parte requerida providencie o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora do autor Nº 6/1248776-5, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, 

em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, se 

abstendo, a requerida, de interromper o fornecimento de energia elétrica, 

pela cobrança discutida nesta ação. 4. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. 

Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as advertências 

legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-45.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES JUNIOR SOUZA COELHO (REQUERENTE)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já 

qualificados nos autos. 2. O autor pugna pela extinção do presente sem 

julgamento do mérito, com o arquivamento definitivo dos autos. 3. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem 

custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-60.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES JUNIOR SOUZA COELHO (REQUERENTE)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 
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HERCULES JUNIOR SOUZA COELHO, em desfavor de OI S.A, por entender 

não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-90.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODIOMAR CORREIA DA SILVA 81957068191 (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o 

andamento do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após o 

decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-38.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOURENCO DE SOUSA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa 

fundada em título executivo judicial (art. 515, NCPC). 2. Nos termos do 

artigo 24, § 1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – possível a pretensão de 

execução da verba honorária nos próprios autos em que o causídico 

desenvolveu seu trabalho. 3. O exequente já apresentou demonstrativo do 

débito atualizado até a data do pedido de execução, conforme exigência 

legal. 4. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da condenação 

ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento). Efetuado o 

pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) incidirá sobre o 

restante. 5. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa respectiva. 6. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10%, no 

mesmo patamar, incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). 7. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77268 Nr: 1616-64.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianmarco Costabeber - 

OAB:OAB/MS 15.316-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.Recebo a inicial em todos seus termos.CITE-SE o executado 

para, no prazo de três (03) dias, efetuarem o pagamento da dívida, 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios (artigo 829, 

caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem 

para a garantia do débito e seus acréscimos.Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE 

IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita 

pelo Oficial de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e 

não mera estimativa de valor, Caso as partes executadas não sejam 

encontradas, ou não seja encontrado bem suscetível de penhora, bem 

como os executados deixem de cumprir os termos do presente despacho, 

diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da 

execução e posterior arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1° do CPC/2015.Permanecendo a parte exequente inerte, 

declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano (artigo 921, inciso III 

do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que seja localizado os 

executados ou encontrado bens penhoráveis, determino o arquivamento 

dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) 

dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de quitação e 

e x t i n ç ã o  d a  e x e c u ç ã o . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Marcelândia/MT, 28 de agosto de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59793 Nr: 130-09.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO MENDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 130-09.2016.811.0111.

Código Apolo nº 59793.

Vistos.

Diante das informações constantes na certidão de Ref. 83, a qual indica 

que o reeducando ANTONIO FERNANDO MENDES PEREIRA está 

atualmente segregado na Penitenciária da Comarca de Sinop/MT e, 

considerando que a competência em sede de Execução Penal é do Juízo 

do local onde se encontra o recuperando, DECLINO da competência em 

favor do Juízo de Execução Penal de referida Comarca.

Assim, REMETA-SE o presente executivo de pena ao Juízo de Execução 

competente.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 28 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76318 Nr: 2088-59.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADAMÉS NARDI ROMAN, JAIR ROMAN, EVERALDO 

MARTINHO ROMAN, EDER NARDI ROMAN, CLAIR DE LOURDES HUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariazinha Brito Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de conciliação 

para o dia 28/11/2018 às 13:00 horas, a ser realizada pela Conciliadora 

desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35363 Nr: 205-24.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelinda Fátima Fassina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 
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OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 Processo nº 205-24.2011.811.0111 (Código 35363)Classe: Cumprimento 

de SentençaExequente:Zelinda Fátima FassinaExecutado:Bv Financeira 

S.A.Vistos.Diante do teor da certidão exarada pela Contadora do Juízo, no 

sentido da impossibilidade de efetivação do cálculo determinado, em 

virtude de sua complexidade, nomeio como perito o contador Sr. Olivar 

Frigeri (Argus Contabilidade).Em observância ao disposto no §4º do artigo 

504 da CNGC, bem como aos valores fixados na tabela de honorários 

periciais, constante no anexo da Resolução 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais).Quanto à condição da parte autora de beneficiária da justiça, faz-se 

imperioso esclarecer que a análise do direito à gratuidade de justiça 

constitui autêntica matéria de ordem pública, por se encontrar diretamente 

ligado ao interesse estatal em arrecadar os valores necessários ao 

custeio fixo da administração da justiça, podendo, por essa razão, a 

qualquer momento, ser reapreciada pelo magistrado, independentemente 

de provocação.Destarte, muito embora a representação por advogado 

particular não obste a concessão das benesses da assistência judiciária 

gratuita, revela-se que a parte autora possui condições mínimas de arcar 

com algumas despesas processuais, dentre elas, certamente, a perícia 

por si também requerida, deste modo REVOGO EM PARTES os benefícios 

da gratuidade, para abarcar tão somente o pagamento das custas e 

emolumentos, nos termos do §5º do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se as partes para que realizem o depósito prévio do valor da 

perícia, como determina o §1º do artigo 95 do Código de Processo Civil, na 

proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada.Determino a 

remessa dos autos ao Perito Contador nomeado, a fim de que elabore os 

cálculos, observando essencialmente o disposto na sentença de fls. 

120/139, com as alterações proferidas no acórdão de fls. 233/239, bem 

como o contido na decisão de fls. 294. Intimem-se.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Matupá (MT), 28 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 744-87.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA LARA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LARA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 744-87.2011.811.0111 (Código 35903)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Amanda Lara de Matos

Executado: Francisco Lara de Matos

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos (f.58), via Renajud, em nome do 

executado, eis que restaram infrutíferas as tentativas já realizadas para 

localizar bens passíveis de penhora suficientes para satisfação do 

crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a constrição dos veículos eventualmente encontrados em nome 

da parte executada, via Renajud.

Sem prejuízo, defiro o pedido inscrição negativa do nome do executado 

perante os órgãos de proteção, com fulcro no artigo 782, §3º, do CPC.

Para tanto, oficie-se ao SPC e SERASA para promoverem a inscrição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78075 Nr: 3033-46.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO PIREZ ROCHA, GABRIEL 

FELIPE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de GABRIEL FELIPE SOUZA 

ALMEIDA e PAULO SERGIO PIREZ ROCHA, no qual se imputa aos 

flagrados as práticas das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos 

da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Da análise dos autos observo que o flagrante encontra-se formal e 

materialmente em ordem, uma vez que não há nenhuma ilegalidade 

intrínseca e extrínseca. Isso porque os acusados foram presos em uma 

das situações previstas nos incisos do art. 302 do Código de Processo 

Penal. Além disso, os requisitos necessários à lavratura do auto foram 

observados (art. 304 c.c. art. 306, §1º, ambos do CPP). Portanto, não há 

ilegalidade a justificar eventual relaxamento da prisão em flagrante, razão 

pela qual a HOMOLOGO.

Quanto à alegação da Defesa pelo relaxamento da prisão em virtude da 

ausência dos custodiados, registro que, não obstante cause grande 

prejuízo ao custodiado a sua não apresentação ao Juízo competente, o 

fato é que não obsta a homologação do flagrante, uma vez que 

excepcionada a sua obrigatoriedade quando justificado o motivo de sua 

ausência (certidão de ref.13).

Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da 

prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado.

Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual penal exige a 

reunião dos seguintes requisitos: “fumus comissi delicti” (prova da 

materialidade e indícios de autoria) e o “periculum libertatis”.

 Do “fumus comissi delicti”: consiste na existência cumulativa de prova da 

materialidade do delito e indícios de autoria. Ou seja, é preciso que haja 

certeza de que houve um crime e probabilidade de que o acusado é autor.

No caso, conforme se extrai das declarações prestadas perante a 

Autoridade Policial, a polícia militar recebeu diversas denúncias via 190, no 

sentido de que o flagrado Gabriel Felipe, o qual foi posto recentemente em 

liberdade, estaria comercializando substância entorpecente no Bairro 

Cidade Alta.

Consta que os comunicantes relataram, ainda, que o flagrado faz parte da 

organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo ele o 

responsável em abastecer “bocas de fumo” na cidade e, que utilizava a 

residência da menor V. A. P. R. para comercializar o entorpecente.

Outrossim, relataram que Gabriel colocou a menor V.A.P.R. para exercer o 

comércio e a entrega dos entorpecentes, eis que em eventual apreensão 

de droga a menor assumiria a propriedade do entorpecente para que o 

flagrado não fosse prejudicado.

Diante das informações, a guarnição da polícia militar intensificou as 

abordagens na região, ocasião em que avistaram o flagrado Gabriel em 

atitude suspeita.

Consta que durante a abordagem a polícia militar localizou nas vestes 

íntimas do flagranteado, um tablete grande de substância entorpecente, 

aparentando ser maconha e, que ao ser indagado acerca da existência de 

mais drogas o flagrado afirmou que na residência de V. A. P. R. haviam 

mais entorpecentes, bem como que o local era utilizado para mercancia da 

substância entorpecente.

Em diligência, a polícia militar se deslocou até a residência indicada pelo 

flagrado, local onde foi realizada buscas e localizada quantia considerável 

de entorpecente, bem como arma de fogo de fabricação caseira.

Consta, ainda, que no local encontrava-se o flagrado Paulo Sergio Pirez 

Rocha e as menores V.A.P.R. e A.S.da S.

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o flagrado Paulo Sergio 

Iris Rocha, afirmou que é irmão da menor V.A.P.R. Negou que ele ou sua 

irmã exerçam o comércio de drogas na cidade, bem como de que tenha 

conhecimento de que Gabriel comercializa o entorpecente. Afirmou que a 
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droga apreendida em sua residência era destinada para consumo pessoal.

De igual forma, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o 

flagrado Gabriel Felipe negou a mercancia do entorpecente, porém, 

assumiu a propriedade da droga apreendida em sua posse. Relatou, ainda, 

que possui relacionamento amoroso com a menor V.A.P.R. e, que não tem 

conhecimento de que ela ou o irmão Paulo Sérgio exerçam o comércio de 

drogas na cidade.

Não obstante a negativa dos flagranteados quanto à mercancia do 

entorpecente, o crime em comento se classifica como tipo misto 

alternativo, ou seja, para sua caracterização basta o cometimento de um 

dos verbos presentes no tipo penal, sendo a suposta conduta do flagrado 

a de trazer consigo/ ter em depósito/guardar.

Insta consigna que na residência onde foram apreendidos os objetos 

ilícitos, residiam o flagrado Paulo e a menor V. A. P.R., a qual é namorada 

do flagrado Gabriel.

Há, portanto, neste momento inicial da instrução, elementos de prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do 

acusado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as 

investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria 

segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução 

criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais 

Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a 

reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade, o acusado 

voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

No caso, o autuado GABRIEL FELIPE SOUZA DE ALMEIDA responde a 

outros processos (código 87874 – Comarca de Guarantã do Norte/MT; 

código 67883 – Comarca de Matupá/MT; código 72018 – Comarca de 

Matupá/MT) sendo que foi posto em liberdade recentemente por este 

Juízo, mais precisamente em 14.08.2018, em razão da fixação do regime 

semiaberto para início do cumprimento de pena, nos autos em que foi 

condenado pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Inobstante a sua recente liberdade, 01 (um) mês após, novamente foi 

preso em flagrante com grande quantidade de entorpecente, havendo 

relatos de que utilizava a residência de pessoa menor de idade para fins 

de comercializar a droga, fatores indicativos do risco de sua liberdade 

para a comunidade local.

De igual forma, o flagranteado Paulo Sérgio Pirez Rocha foi posto em 

liberdade recentemente por este Juízo, mais precisamente em 04.08.2018, 

em razão da concessão de liberdade provisória nos autos de código 

62529.

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida 

extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância 

autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO 

DUPLAMENTE QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO 

DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE 

DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO 

PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITUOSA E 

PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. 1. O comportamento do Paciente de evadir-se é razão suficiente 

para a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da 

lei penal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no 

sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa e a participação em 

organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da 

custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. 3. Ordem denegada. 

(Habeas Corpus nº 101.306/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia). 

(g.n)

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um 

delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa 

prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais 

exposta frente a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão 

preventiva como garantia da ordem pública.

Além disso, ainda está presente uma das condições de admissibilidade da 

prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, isso 

porque, tratam-se de crimes dolosos punidos com penas privativas de 

liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma 

medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as 

medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes 

ou inadequadas ao caso concreto.

Pois bem. Sabe-se que o acusado é protegido pelo princípio da presunção 

de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão 

cautelar, quando presentes o “fumus comissi delicti” (prova da 

materialidade e indícios de autoria) e o “periculum libertatis”.

 Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a 

garantia da ordem pública, converto as prisões em flagrante de GABRIEL 

FELIPE SOUZA ALMEIDA e PAULO SÉRGIO PIREZ ROCHA em prisões 

preventivas.

 OFICIE-SE com URGÊNCIA à SEJUDH solicitando vaga aos custodiados.

Com o atestado de vaga, comunique-se a Autoridade Policial para que 

providencie a transferência de GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA e 

PAULO SÉRGIO PIREZ ROCHA.

AGUARDE-SE a conclusão do IPL.

Após, traslade-se para os autos respectivos, se necessário, cópia do 

auto de prisão em flagrante e, arquive-se.

Cumpra-se, com urgência.

Em tempo, OFICIE-SE ao Juízo Corregedor da Unidade Prisional de Peixoto 

de Azevedo, à Corregedoria da SEJUDH- MT, bem com à 

Corregedoria-Geral de Justiça a fim de que tomem ciência da 

impossibilidade de realização da audiência de custódia nesta Comarca, em 

virtude da ausência de escolta dos custodiados, bem como para que 

tomem as providencias cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59761 Nr: 114-55.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR MARIA CASMIESCKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78076 Nr: 3034-31.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de ELIAS QUIRINO, no qual se 

imputa ao flagrado a prática das condutas tipificadas nos artigos 157, § 

2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Da análise dos autos observo que o flagrante encontra-se formal e 

materialmente em ordem, uma vez que não há nenhuma ilegalidade 

intrínseca e extrínseca. Isso porque o acusado foi preso em uma das 

situações previstas nos incisos do art. 302 do Código de Processo Penal. 

Além disso, os requisitos necessários à lavratura do auto foram 

observados (art. 304 c.c. art. 306, §1º, ambos do CPP). Portanto, não há 

ilegalidade a justificar eventual relaxamento da prisão em flagrante, razão 

pela qual a HOMOLOGO.

Quanto à alegação da defesa pelo relaxamento da prisão em flagrante, em 

virtude da ausência do custodiado, registro que, não obstante cause 

grande prejuízo ao custodiado a sua não apresentação ao Juízo 

competente, o fato é que não obsta a homologação do flagrante, uma vez 

que excepcionada a sua obrigatoriedade quando justificado o motivo de 

sua ausência (ref. 12).

Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da 

prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

 Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual penal exige a 

reunião dos seguintes requisitos: “fumus comissi delicti” (prova da 
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materialidade e indícios de autoria) e o “periculum libertatis”.

 Do “fumus comissi delicti”: consiste na existência cumulativa de prova da 

materialidade do delito e indícios de autoria. Ou seja, é preciso que haja 

certeza de que houve um crime e probabilidade de que os acusados são 

autores.

No caso, conforme se extrai das declarações prestadas perante a 

Autoridade Policial, a polícia militar foi informada via 190 de que na Rua 01, 

do Bairro ZH01, havia dois homens em atitude suspeita, usando moletons 

de cor preta e, conduzindo uma motocicleta de cor vermelha, a qual 

estacionaram em frente a residência e deixaram ligada.

Diante das informações a guarnição da polícia militar se deslocou até o 

local, ocasião em que as vítimas relataram que foram roubadas por dois 

homens de porte físico magro, cor branda, usando bermudas claras.

Consta, ainda, que as vítimas relataram que os suspeitos entraram na 

residência portando arma de fogo, tipo pistola, anunciando o assalto e, 

pegando alguns pertencendo. Logo em seguida empreenderam fuga.

De imediato a polícia militar solicitou apoio para a guarnição de Peixoto de 

Azevedo/MT. Consta que em diligência a estrada que dá acesso ao 

Frigorifico, sentido Peixoto de Azevedo/MT a guarnição avistou os 

suspeitos conduzindo motocicleta de cor vermelha, os quais ao 

perceberem a presença da polícia, empreenderam fuga em alta 

velocidade.

Consta, outrossim, que a polícia militar logrou êxito em abordar os 

suspeitos alguns metros após a ponte que dá acesso a cidade de Peixoto 

de Azevedo/MT.

Em revista pessoal os suspeitos foram identificados como sendo o 

flagrado Elias Quirino e o menor W.R. C. D.

No mais, foi localizado na bermuda do menor W. R. C.D., os relógios 

produtos do roubo. Outrossim, ao indagar o flagrado acerca dos fatos, 

este afirmou que havia roubado a motocicleta na cidade de Guarantã do 

Norte/MT.

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o flagrado negou o roubo 

da motocicleta. Todavia, afirmou que se deslocou até a cidade de 

Matupá/MT juntamente com o menor com intuito de praticar roubo em 

residência, ocasião em que escolheram uma casa aleatória no Bairro 

ZH01. Afirmou, ainda, que a arma utilizada na prática delituosa era uma 

arsoft, a qual pertencia ao menor. Relatou que entraram na residência e 

renderam os moradores, colocando-os dentro de um dos cômodos da 

casa. Declarou que foram levados dois relógios e, que pediu que o menor 

colocasse a motocicleta dentro da residência, ocasião em que o alarme da 

camionete da vítima começou a disparar, razão pela qual empreenderam 

fuga. Afirmou, outrossim, que a intensão era roubar a camionete, mas 

como foi acionado o alarme desistiram.

Há, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do 

acusado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as 

investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria 

segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução 

criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais 

Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a 

reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade, o acusado 

voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

No caso em comento, além de o delito imputado ao flagrado possuir pena 

máxima superior a quatro anos de reclusão e ser doloso, verifico a 

presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, 

qual seja, a garantia da ordem pública.

 A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no 

caso, em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das 

peças carreadas nos autos, o flagrado agiu em concurso de pessoas, 

corrompendo menores de idade, além de ter ameaçado as vítimas com o 

emprego de simulacro de arma de fogo, demonstrando possuir 

periculosidade acentuada.

Nesse ponto consigno que, embora o flagrado, supostamente, portava um 

simulacro de arma de fogo, é indubitável que o emprego deste tipo de 

instrumento na execução do crime aumenta consideravelmente o poder de 

intimidação sobre as vítimas.

No mais, verifico que em consulta ao sistema APOLO foi constatado que o 

flagrado possui diversos atos infracionais (Código 68891, 69478 e 68860– 

Comarca de Matupá/MT), e segundo entendimento recente do Superior 

Tribunal de Justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não 

poder ser considerada para fins de reincidência, podem servir para 

justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública. 

(Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e 

RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. 

Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.)

Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir a ordem pública, 

desestimulando o suposto autor de outras investidas criminosas e, via de 

consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, bem 

como, às testemunhas e às vítimas.

 Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão 

preventiva como garantia da ordem pública.

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma 

medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as 

medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes 

ou inadequadas ao caso concreto.

 Posto isso e vislumbro a necessidade da custódia cautelar para a 

garantia da ordem pública, CONVERTO as prisões em flagrante de ELIAS 

QUIRINO, em PRIRSÃO PREVENTIVA.

OFICIE-SE com URGÊNCIA à SEJUDH solicitando vaga ao custodiado.

Com o atestado de vaga, comunique-se a Autoridade Policial para que 

providencie a transferência de ELIAS QUIRINO.

AGUARDE-SE a conclusão do IPL.

Após, traslade-se para os autos respectivos, se necessário, cópia do 

auto de prisão em flagrante e, arquive-se.

Cumpra-se, com urgência.

Em tempo, OFICIE-SE ao Juízo Corregedor da Unidade Prisional de Peixoto 

de Azevedo, à Corregedoria da SEJUDH – MT, bem como à 

Corregedoria-Geral de Justiça a fim de que tomem ciência da 

impossibilidade de realização da audiência de custódia nesta Comarca, em 

virtude da ausência de escolta dos custodiados, bem como para que 

tomem as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76318 Nr: 2088-59.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADAMÉS NARDI ROMAN, JAIR ROMAN, EVERALDO 

MARTINHO ROMAN, EDER NARDI ROMAN, CLAIR DE LOURDES HUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariazinha Brito Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA para 

determinar o protesto contra alienação antecipada de bens, bem como que 

a requerida MARIAZINHA BRITO RIBEIRO se abstenha de realizar atos, 

firmar contratos e alienar os bens descritos e caracterizados na 

inicial.INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INDEA, a fim de obter 

informações acerca da existência de semoventes em nome do “de cujus”, 

de modo que tal providência é passível de execução pelos próprios 

requerentes, herdeiros necessários daquele, demandando a intervenção 

do Poder Judiciário, em caráter subsidiário, se demonstrada a negativa de 

ausência de resposta.INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo bancário e 

fiscal, pois o STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou 

bancário para obtenção de informações sobre a existência de bens é 

admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção 

dos dados na via extrajudicial, eis que tal medida é excepcionalíssima e 

deve ser tratada com extrema cautela.DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a qual deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com 

o agendamento de acordo com a pauta disponível.CITE-SE a requerida e 

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à solenidade, acompanhados 

de seus advogados.Na mesma oportunidade, intime-se a requerida para 

apresentar as contas bancárias mantidas pelo “de cujus” em caráter 

exclusivo ou em conjunto.Intime-se, outrossim, os requerentes para 

informarem sobre a existência de inventário em face do espólio de 

MARCOLINO GUIDO ROMAN.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 27 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75247 Nr: 1572-39.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemar Luiz Bonkewich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PESSATO, CLAUDINEY PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 561 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido liminar de EDEMAR LUIZ BONKEWICH para 

DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO de sua POSSE sobre a estrada utilizada 

como servidão de passagem ao lote de terras do requerente, bem como 

proibindo os requeridos de impedir ou causar qualquer obstrução de 

passagem pelo requerente sobre a referida estrada.Fixo multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de 

descumprimento.Autor izo,  desde já,  reforço pol ic ia l ,  se 

necessário.Citem-se e intimem-se os requeridos do inteiro teor da decisão 

concessiva da reintegração de posse, advertindo-lhes que o prazo para 

contestar contar-se-á da intimação respectiva, nos termos do artigo 564, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.Matupá (MT), 27 

de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 2995-34.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.4 – OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS 

acerca da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) 

Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta 

Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.7 - Após a perícia 

agendada, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados.8– Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 

de 13 de julho de 2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta 

da Justiça Federal, observado o limite máximo estabelecido na tabela da 

referida resolução, a qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais) para honorários periciais, e considerando a 

natureza da demanda, bem como a complexidade da perícia a ser 

realizada, entendo que o valor correspondente a R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), pois guarda proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo 

médico perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 334-92.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMBA, JDSBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 334-92.2012.811.0111 (Código 50466)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Tayla Mariana Batista Alencar

Executado: Thiago Nogueira Alencar

Vistos.

Expeça-se certidão de créditos em favor da Defensora Dativa nomeada, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (02 

URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54800 Nr: 974-27.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLCN, TLCN, RMCN, EC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 974-27.2014.811.0111 (Código 54800)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequentes: Maycon Luiz Carolino Neves e Outros

Executado: Jaconias Batista Neves

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente (fl.53)

Deste modo, expeça-se carta precatória para Comarca de Palmas/TO, com 

a finalidade de citar/intimar o executado, com observância do endereço 

indicado à fl.53.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31198 Nr: 219-76.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zenilda Paida - OAB:17404/O - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31198.

Processo nº 219-76.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Rosa Borges

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 150.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34285 Nr: 1595-63.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34285.

Processo nº 1595-63.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Joana Maria Rodrigues
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Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 136.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77292 Nr: 2611-71.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:23892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.4 – OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS 

acerca da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) 

Dr(a) Geane Moron Beato, CRM nº 7436, médico atuante nesta Comarca, 

devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem 

como o agendamento da perícia.7 - Após a perícia agendada, INTIMEM-SE 

as partes para no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico 

(cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.8– 

Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, 

editada pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com peritos no 

âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, 

observado o limite máximo estabelecido na tabela da referida resolução, a 

qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

para honorários periciais, e considerando a natureza da demanda, bem 

como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77291 Nr: 2610-86.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do 

Código de Processo Civil.4 – OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS 

acerca da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) 

Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta 

Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.7 - Após a perícia 

agendada, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51536 Nr: 1432-15.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Walnir Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSIO ROBERTO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1432-15.2012.811.0111, Protocolo 

51536, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66681 Nr: 850-39.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Dias de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arteplan Terraplenagem, Município de 

Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287/0-MT, CLEBER KOCHHANN - OAB:7678/O, PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Processo nº 850-39.2017.811.0111 (Código 66681)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Arthur Dias de Freitas

Requeridos: Arteplan Terraplenagem e Município de Matupá (MT)

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros 

Cessantes proposta por ARTUR DIAS DE FREITAS em face de ARTEPLAN 

TERRAPLENAGEM e MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT), todos qualificados nos 

autos.

Citados, os requeridos apresentaram contestação, alegando a culpa do 

autor.

Instado, o requerente impugnou “in totum” a contestação e requereu a 

procedência dos pedidos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 A controvérsia reside na comprovação da existência de culpa exclusiva 

ou concorrente da parte autora, bem como na comprovação dos danos 

materiais e morais sofridos.

O ônus da prova observará o disposto no art. 373 do CPC.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre quais provas ainda 

pretendem produzir, indicando-as de maneira concreta e justificadamente, 

sob pena de indeferimento.

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento, 

se necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 1º de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77905 Nr: 2938-16.2018.811.0111

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 758 de 871



 PARTE AUTORA: RTSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2938-16.2018. 811.0111 (Código 77905)Classe – 

Assunto:Tutela e CuratelaRequerente: Rosimar Teresinha Sobrinho 

InhegueCuratelada:Florinda de Lima SobrinhoVistos.1 - RECEBO a inicial e 

defiro a gratuidade da justiça.2 – Demonstradas as alegações contidas na 

inicial pelo laudo médico juntado na inicial e justificada a urgência, nos 

termos do parágrafo único do artigo 749 do CPC, NOMEIO a Sra. Rosimar 

Teresinha Sobrinho Inhegue como curadora provisória da curatelada.3 – 

CITE-SE a curatelada para comparecer à sala de audiência deste Juízo a 

fim de ser entrevistada no dia 31 de outubro 2018, às 

17h30min.Constatada alguma das hipóteses do “caput” do artigo 245 do 

CPC, deverá o Oficial de Justiça proceder conforme o §1º do mesmo 

dispositivo legal, deixando de citar a interditanda e cientificando seu 

curador provisório da data da entrevista, incumbindo a esta promover o 

deslocamento daquele até o foro desta Comarca.4- Conforme artigo 752 

do CPC, o requerido terá 15 (quinze) dias, contados da entrevista, para 

impugnar o pedido de sua curatela.Decorrido “in albis” esse prazo, desde 

já nomeio o Dr. Ivaine Molina Jùnior, a fim de promover a defesa da 

curatelada.5 – Determino que a equipe multidisciplinar do Juízo realize 

estudo social na residência da curatelada, com remessa de relatório 

circunstanciado, informando acerca das condições de habitabilidade das 

partes e dos cuidados necessários com a Sra. Florinda. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 24 

de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77254 Nr: 2596-05.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Claudio Policarpo - OAB:, 

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO - OAB:20841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2596-05.2018.811.0111 (Código 77254)

Classe – Assunto: Declaratória de União Estável “Post Mortem”

Requerente: Maria Lúcia Joaquim dos Santos

Vistos.

Compulsando a inicial, verifico que embora a requerente nomine seu 

pedido como “justificação judicial”, em verdade, sua pretensão material 

consubstancia-se na declaração judicial de reconhecimento e dissolução 

de união estável “post mortem”.

Nesse sentido, a natureza da ação é contenciosa, visto que necessária a 

integralização do processo pelos herdeiros do “de cujus”.

Assim, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para incluir no polo passivo da demanda os herdeiros do “de 

cujus” Robson Rodrigues de Souza, qualificando-os.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72754 Nr: 235-85.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Por fim, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum 

elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos 

constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de 

LEANDRO RODRIGUES, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes 

do Código de Processo Penal.DETERMINO o imediato CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE PRISÃO expedido em desfavor do acusado, no endereço 

indicado nos autos.Por fim, INTIME-SE a Defesa para que se manifeste 

acerca do aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público (Ref. 

27), no prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no artigo 384, § 2º, do 

Código de Processo Penal.INTIME-SE.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Matupá/MT, 26 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77471 Nr: 2723-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATUPÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Dessa forma, diante da situação econômica do custodiado, CONCEDO a 

redução do pagamento da fiança, fixando o valor correspondente a R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).Outrossim, mantenho as 

medidas cautelares anteriormente impostas, sendo elas:1)comparecimento 

mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, 319, I);2) 

não mudar de endereço sem autorização do Juízo (CPP, 319, 

IV);3)proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição 

ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de 

bebida alcóolica.Recolhido o valor da fiança, expeça-se o competente 

alvará de soltura em favor do custodiado, colocando-o em liberdade, se 

por outro motivo não for necessária a sua permanência na prisão.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se.Matupá/MT, 28 de setembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76162 Nr: 2012-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR LASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:SP/205.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2012-35.2018.811.0111 (Código 76162)

Classe – Assunto: Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Fábio Júnior Lasarim

Vistos.

Inclua-se o advogado constituído pelo polo passivo no cadastro Apolo.

Determino a baixa na restrição de circulação.

Intime-se a parte requerente para se manifestar sobre a petição retro 

(ref.15), especialmente, quanto à eventual saldo remanescente.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá (MT), 1º de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78073 Nr: 3031-76.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3031-76.2018.811.0111 (Código 78073)Classe – 

A s s u n t o : E x e c u ç ã o  F i s c a l E x e q u e n t e :  M u n i c í p i o  d e 

Matupá/MTExecutado:João Sbardelotto.Vistos.Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem):I – Citação da parte devedora, pelas 

sucessivas modalidades previstas no art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se a parte executada não tiver domicílio ou 
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dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente 

do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no 

art. 14 da Lei nº. 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados.Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis.O executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte 

(Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com 

aviso de recebimento, se o município não requerer por outra forma;II – A 

citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;(...).Para o 

caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

28 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57299 Nr: 864-91.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO RICIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 964-91.2015.811.0111 (Código 57299)

Classe – Assunto: Cobrança c.c Rescisão Contratual

Requerente: José Antônio Ricieri

Requeridos: Zélia das Neves

Vistos.

Trata-se de Ação objetivando a cobrança por inadimplemento de contrato 

de compra e venda ou, alternativamente, a rescisão contratual proposta 

por JOSÉ ANTÔNIO RICIERI em face de ZÉLIA DAS NEVES, ambos 

qualificados nos autos.

Citada, a parte requerida apresentou contestação e alegou preliminar de 

inépcia da inicial por incompatibilidade de pedidos e, no mérito, que houve 

quitação integral do valor ofertado para a compra do imóvel.

Instado, o requerente impugnou “in totum” a contestação e requereu a 

procedência dos pedidos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para saneamento.

Decido.

Afasto, peremptoriamente, a preliminar de inépcia da inicial porque os 

pedidos de cobrança ou rescisão, em verdade, se tratam de cumulação 

alternativa, imprópria, cujo acolhimento de um deles implica a automática 

frustração do outro, e por isso, dispensa a obrigatoriedade de que os 

pedidos sejam compatíveis entre si.

Resolvida a questão processual pendente, tem-se que a controvérsia 

fática reside no suposto inadimplemento contratual e na quitação ou não 

do valor ofertado para compra.

 O ônus da prova seguirá o disposto no art. 373 do CPC.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre quais provas ainda 

pretendem produzir, indicando-as de maneira individualizada e justificando 

a pertinência da sua produção para a solução da demanda, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos para deliberações e designação da audiência de 

instrução e julgamento, se necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73452 Nr: 695-02.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS NASCIMENTO, FERNANDO 

GOIS DA SILVA, KAIQUE AZEVEDO BRITO, ILANA GONÇALVES DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404/O, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 1.No pertinente ao pedido formulado pela Defesa de ILANA GONÇALVES 

DE ABREU: (...) Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da 

acusada ILANA GONÇALVES DE ABREU, o que faço nos termos do art. 

312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Em relação ao pedido de 

relaxamento da prisão preventiva formulado pela Defesa de KAIQUE 

AZEVEDO BRITO – alegação de excesso de prazo: (...)Neste contexto, a 

despeito das alterações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei nº 

12.403/2011, tenho que, ao menos por ora, a aplicação das demais 

medidas cautelares se mostram inadequadas, sendo a custódia cautelar 

do requerente medida que se impõe. Ante o exposto, e em consonância 

com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de 

KAIQUE AZEVEDO BRITO recomendando-o na prisão em que se encontra. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77683 Nr: 2831-69.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDAG, JAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre José 

Aparecido Gelinsky e Vilma de Almeida Gelinsky para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.A requerente Vilma 

de Almeida Gelinsky passará a usar o nome de solteira, qual seja: Vilma 

Domingues de Almeida.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Custas pelos 

requerentes, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do §3º do artigo 

98 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Campo Mourão (PR), grafando nossas homenagens de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.Realizadas as providências acima, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 17 de 

setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77087 Nr: 2524-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VP, CEPL, RLPL, ALPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2524-18.2018.811.0111 (Código 77087)

Classe – Assunto: Alimentos e Guarda

Requerente: Adrielly Lorrany Pimentel Lopes, Carlos Eduardo Pimentel 

Lopes e

 Raquelly Lorrany Pimentel Lopes.

Requerido: Adriano Lopes

Vistos.

1 - RECEBO o aditamento à inicial.

2 - Processo sob segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 760 de 871



curso da demanda.

4 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém, à mingua de elementos que demonstrem a atual 

remuneração percebida pelo requerido, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor 

deverá ser depositado em conta bancária informada pela parte autora 

(cartão anexo).

5 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a 

qual deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo.

6 – Designada data, CITE-SE o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa do requerido somente se iniciará se, 

realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela 

buscada.

CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67430 Nr: 1272-14.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Autos nº 1272-14.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67430

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 03 de outubro 

de 2018 às 13h15min.

Sem prejuízo, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestar-se 

acerca da certidão de Ref. 27.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67430 Nr: 1272-14.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Autos nº 1272-14.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67430.

Vistos em correição.

1) Tendo em vista que os argumentos trazidos pela Defesa do acusado 

IVO DA ROCHA, confundem-se com o mérito, postergo a sua análise para 

ocasião da sentença.

2) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 16h.

3) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

4) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 12 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27094 Nr: 2-14.2001.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos João Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/MT

 INTIMAÇÃO da parte autoraa, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 5 dias, efetuar o pagamento das custas processuais no valor de 

R$ 305,20 (trezentos e cinco reais e vinte centavos), sob pena de 

protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes; 2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia 

e o comprovante na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum 

dessa Comarca.

 Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50348 Nr: 211-94.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ANA FASON MORGENSTERN, CLENI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para efetuar 

o pagamento das custas judiciais dos autos, no valor total de R$ 1.629,81, 

sendo R$ 1.353,05 de custas judiciais e R$ 276,81 de taxa judiciária, sob 

pena de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50348 Nr: 211-94.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ANA FASON MORGENSTERN, CLENI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fls. 233, visto que consta 

condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais (127/130).

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54024 Nr: 2287-38.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenir Ferreira de Magalhães., Michele de 

Almeida Danelichen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, Defensoria da Comarca de Nobres - MT. - 

OAB:

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a defesa da ré Michele de Almeida Danelichen 

intimada acerca da devolução da missiva (Ref. 319), bem como requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73907 Nr: 2464-94.2018.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Philippsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sarjobe Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos) para citação da parte requerida, bem como o valor de 

R$ 92,60 (noventa e dois reais e sessenta centavos) para cumprimento do 

auto de constatação a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante original (art. 649, §2º, da 

CNGC), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73922 Nr: 2472-71.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdS, HSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOSPresente a verossimilhança do direito 

alegado, tendo em vista a certidão de nascimento da(s) menor(es) a qual 

atesta(m) que o requerido é genitor dessa(s) (fl. 10– PDF) e, 

consequentemente, possui o dever de prestar alimentos. Bem como, a 

fumaça do bom direito, devida a própria natureza da verba alimentar. Em 

análise do que consta nos autos tendo em mira o binômio necessidade e 

possibilidade e levando-se em conta, ainda, a falta de elementos que 

comprovem a possibilidade do alimentante, fixo os alimentos provisórios 

em 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente, isto é atualmente 

no montante de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), nos termos do art. 4° da Lei 5.478/68, devidos mensalmente a 

partir da citação, o qual deverá ser pago para a genitora da menor, Sra. 

Marilene da Silva, mediante depósito na conta bancária da Cooperativa 

Sicredi, de agência 0810, conta poupança 28870-5, de titularidade de 

Marilene da Silva.IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃODesigne-se 

audiência de conciliação em conformidade com a pauta do 

conciliador.Caso a parte requerida não tenha interesse na 

autocomposição, deverá manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC. 

Havendo conciliação, vista ao MPE. Não havendo conciliação a parte 

requerida deverá apresentar contestação em até 15 (quinze) dias após a 

realização desta.Atente-se a parte autora que o não comparecimento 

dessa determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa 

em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.Após, vista ao MPE 

para manifestação. V – DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO 

REQUERIDO.Caso o requerido não seja encontrado no endereço fornecido 

pela parte autora, intime-a para informar o endereço atualizado do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.VI – ASPECTOS FINAISConforme 

exposto, determino:a)A citação do requerido;b)A intimação das partes 

para comparecerem em audiência de conciliação designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70441 Nr: 1054-98.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão retro nomeio como perito o Dr. André Flávio do 

Nascimento Lima, FIXANDO a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais) 

a título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF.

 Designe-se data para a perícia médica a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

Cumpram-se as demais determinações constantes na decisão de 

recebimento da inicial.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69100 Nr: 449-55.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazaré de Fátima Semeler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão retro nomeio como perito o Dr. André Flávio do 

Nascimento Lima, FIXANDO a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais) 

a título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF.

 Designe-se data para a perícia médica a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

Cumpram-se as demais determinações constantes na decisão de 

recebimento da inicial.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73864 Nr: 2429-37.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Macedo Moreira Bosco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
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A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que no momento da instrução será realizada a 

conciliação prévia.

 IV – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.

V – DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

 Tendo em vista a necessidade de realização de perícia, nos termos do 

Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designe-se data para a 

perícia médica a ser realizada nas dependências deste Fórum.

Para tanto, nomeio como perito o Dr. André Flávio do Nascimento Lima, 

FIXANDO a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais) a título de 

honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

A parte requerente deverá comparecer com carteira de trabalho, 

documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), receitas e 

declaração(ões) médica(s).

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

Quesitos do Juízo:

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial ou acarretará a extinção do processo por abandono.

 VII – DA CONTESTAÇÃO

Com a juntada do laudo cite-se o requerido para que esse apresente 

contestação e manifestação a respeito do laudo, no prazo de 15 (quinze 

dias).

Após, com ou sem manifestação da autarquia ré, intime-se a parte autora 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40131 Nr: 1839-07.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da petição de fls. 107/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41437 Nr: 1373-76.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eoripia Vieira da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da petição de fl. 200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41401 Nr: 1326-05.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nemezia de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada Maria Nemezia de Arruda para, no 

prazo legal (art. 1.010, §1º, do CPC), apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42145 Nr: 2226-85.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Langner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 
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OAB:13116, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a defesa para manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, da diligência negativa para intimação da testemunha Sebastião 

Firmino Benedito de Almeida (fls. 232/240).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 3733 Nr: 344-11.2000.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Liberato de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para que seja intimada a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor no plenário, nos moldes do 

determinado na sentença (fls. 511/513).

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37749 Nr: 801-78.2016.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvino Santana Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comissão Executiva Estadual do Partido da 

República - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono da parte REQUERENTE para recolher junto a este juizo 

as taxas judiciais e custas de preparo da carta precatória para a comarca 

de Cuiabá/MT, com a finalidade de CITAÇÃO DO REQUERIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31740 Nr: 844-20.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCVdJ, LVdJ, MAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

50,00 (cinquenta) reais, para cumprimento da citação do requerido, por 

meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50656 Nr: 128-05.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABE BRASIL ELETROCOSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro de fl. 43 - Ref: 11, intime-se a parte 

autora/exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60398 Nr: 562-23.2018.811.0090

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE RODRIGUES CORRÊA - 

OAB:372440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo nos 

autos do processo nº 409-87.2018.811.0090, Código 60148, o qual foi 

homologado por sentença com aquiescência do Ministério Público no que 

se refere aos alimentos. Assim, pactuada a desistência de ambas as 

partes sobre processos que versem a mesma matéria, necessária se faz 

a extinção da presente demanda.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, pois devidamente 

citado, não houve manifestação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46089 Nr: 439-98.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO BORGES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ERCÍLIA 

COTRIM GARCIA STROPA, para devolução dos autos nº 

439-98.2013.811.0090, Protocolo 46089, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52645 Nr: 1312-93.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 
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OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

 Da resposta à acusação, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, 

tampouco da análise dos autos verifica-se a existência de qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

razão pela qual RATIFICO o recebimento da denúncia.

 DESIGNO audiência de instrução para o DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, 

ÀS 15H00, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas em 

comum pela acusação e defesa, bem ainda interrogatório do acusado.

 Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, “caput”, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

 REQUISITEM-SE as testemunhas integrantes dos quadros policiais, caso 

existentes.

INTIMEM-SE as testemunhas e a defesa.

 INTIME-SE o acusado por edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36303 Nr: 12-72.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELHOR MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gil Lopes - 

OAB:6771-MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a exequente para manifestar o que entender de 

direito, uma vez que restou infrutífera a operação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 32224 Nr: 79-13.2006.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PINTO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL PENAS CASAS & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a exequente para manifestar o que entender de 

direito, uma vez que restou infrutífera a operação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31179 Nr: 1-38.1987.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RAMOS, LIVERO MARQUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1-38.1987.811.0090 – código 31179

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EZEQUIEL RAMOS

LIVERO MARQUES DA SILVA

INTIMANDO: EZEQUIEL RAMOS Filiação: João Joaquim Ramos e de Zulmira 

Nogueira Ramos, brasileiro(a), casado(a), soldado de policia militar, 

Endereço: Rua Ns do Socorro, Nº 08 - Qd 20, Bairro: São Sebastião, 

Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU EZEQUIEL RAMOS, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para comparecer na reunião do Tribunal do Júri, 

designado para o dia 22 de outubro de 2018, às 09h:30min, a ser realizado 

nas dependências da Câmara Municipal desta Comarca.

DECISÃO/DESPACHO: Ante o exposto, designo sessão para julgamento 

dos réus EZEQUIEL RAMOS e LIVERO MARQUES DA SILVA pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H30, a ser 

realizada na Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte, por questões de 

segurança e de conforto.Em razão da desativação da Defensoria Pública 

nesta Comarca, veiculada pelo Ofício nº 31/2017/DPE/MT, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) do(a)(s) acusado(a)(s) EZEQUIEL RAMOS, o(a) 

nobre causídico(a), Dr(a). Wilson Roberto Maciel - OAB/MT nº 5.983, que 

já patrocinava o feito (fls. 176 e 178), cuja verba honorária será fixada ao 

final do processo.Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a) 

sobre o teor da nomeação para que se faça presente na apontada 

solenidade.No que tange ao requerimento de vista dos autos com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias da sessão plenária, INDEFIRO-O, 

considerando que tratava-se de pretensão da Defensoria Pública para o 

julgamento.No mais, considerada a revogação tácita do advogado 

nomeado à fl. 132-verso em favor de LIVERO e, em razão do serviço 

prestado, o qual consiste na apresentação de alegações finais (fls. 

157/160), arbitro seus honorários advocatícios em 02 (duas) URH’s, que 

deverão ser custeadas pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se certidão 

em favor do(a) Defensor(a) Dativo(a) Dr(a). Alberto de AbreuOAB/MT nº 

3.114, intimando-o a respeito.Intimem-se o Ministério Público, os acusados, 

a defesa, as testemunhas e os jurados. Proceda-se à extração de cópias 

desta decisão, bem como da pronúncia, que deverão ser entregues aos 

jurados, nos termos do art. 472, parágrafo único, do CPP. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.

Nova Canaã do Norte, 01 de outubro de 2018.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, técnico judiciário, 

matrícula 24.447, digitei.

Nova Canaã do Norte - MT, 1 de outubro de 2018.

Wilson de Oliveira do Nascimento

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 3135-93.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍMPIO JOSÉ MENDES - EPP, OLIMPIO JOSÉ 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista à exequente para manifestação acerca da 

petição dos requeridos de fls. 143/147.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31179 Nr: 1-38.1987.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RAMOS, LIVERO MARQUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983/O

 EDITAL 004/2018

PROCESSO QUE ENTRARÁ EM JULGAMENTO NA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, DESIGNADA PARA O MÊS DE 

AGOSTO DE 2018.

 A Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, MMª Juiz de 

Direito, em substituição legal e Presidente do Tribunal Popular do Júri da 
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Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, na forma da lei 

etc.

 FAZ SABER a todos quanto interessar possam, principalmente o Digno 

Representante do Ministério Público desta Comarca, ao réu abaixo 

relacionado e a seu respectivo defensor, que foi designado o dia 22 de 

outubro de 2018, com início às 09h:30min para a TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, de conformidade com o artigo 429, § 

1º, do Código de Processo Penal, sendo elaborada a lista e escala do 

processo que entrará em julgamento na mencionada sessão e que 

obedecerá a seguinte pauta:

Dia 27.08.2018 – às 09h:30min – Processo nº 1-38.1987.811.0090 – 

código Apolo 31179, que o Ministério Público move contra EZEQUIEL 

RAMOS e LIVERO MARQUES DA SILVA, por ter sido pronunciado nas 

penas do 121, § 2º, inciso IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, tendo 

como vítima DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO e como defensor DR. 

WILSONNROBERTO MACIEL - OAB/MT Nº 5.983 E CARLOS EDUARDO 

FURIM OAB/MT 6543.

 E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, mandou o MM. Juiz que se expedisse a presente lista do 

processo que deverá ser julgado na Terceira Reunião Ordinária do 

Tribunal Popular do Júri, que será afixada à Porta do Fórum local, sendo 

que este Tribunal funcionará nas dependências da Câmara Municipal 

desta Comarca. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Nova Canaã 

do Norte, Estado de Mato Grosso, ao primeiro (1º) dias do mês de outubro 

(10) do ano de dois mil e dezessete (2018).

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito, em substituição legal e Presidente do Tribunal Popular do 

Júri

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58940 Nr: 2275-67.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ANTONIO DA SILVA SOUSA, 

Cpf: 62323315323, Rg: 057618882015-5, Filiação: Jocielde Ferreira da 

Silva e Antonio de Sousa, data de nascimento: 25/01/1999, brasileiro(a), 

natural de Senador Alexandre Costa-MA, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no incluso caderno informativo que, no dia 

19.11.2017, por volta das 14h00, na Av. Governador Dante de Oliveira, 

próximo ao Posto Cidade, neste município de Nova Canaã do Norte-MT, 

Carlos Antônio da Silva Sousa conduziu veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência [art. 306 do CTB], 

além de não possuir permissão para dirigir nem habilitação [art. 309 do 

CTB]. Segundo restou apurado, na data dos fatos a guarnição da Polícia 

Militar realizava rondas por esta urbe quando se deparou com o 

denunciado conduzindo sua motocicleta de forma inadequada. Diante 

disso, a guarnição tentou abordá-lo, mas o infrator empreendeu fuga pelo 

centro desta cidade, vindo a ser alcançado na Av. Brasil, próximo ao 

mercado Arena Mix. Na ocasião, foi constatado que o denunciado 

apresentava sinais característicos de embriaguez [sonolência, olhos 

avermelhados, hálito etílico, dificuldade de equilíbrio, dentre outros], sendo 

que, ao ser submetido ao exame de corpo de delito – embriaguez, foi 

apurado que, de fato, havia ingerido bebida alcoólica [fl. 18/19]. Além 

disso, verificou-se que o denunciado conduziu veículo automotor, em via 

pública, sem que possuísse a devida permissão para dirigir ou habilitação. 

No interrogatório realizado pela autoridade, o denunciado confirmou que 

havia ingerido bebida alcoólica [cerveja e vodca] e que não possuía 

habilitação. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia Carlos Antônio da 

Silva Sousa, acima qualificado, como incurso nas sanções dos arts. 306 e 

309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do 

Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer seja recebida e 

autuada esta, citado o denunciado, instalando-se o devido processo legal, 

bem como notificadas as testemunhas abaixo arroladas para 

comparecerem oportunamente à audiência de inquirição, culminando com a 

prolação de sentença condenatória.

Despacho:

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 1896-31.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na exordial.Sem custas, à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua o § 2° do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Intime-se o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Defiro a juntada de substabelecimento no prazo de 10 dias.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Saem os presentes intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 1348-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT, VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553

 Impulsiono os autos para intimação da defesa para que apresente o rol de 

testemunhas que irão depor em plnário, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70491 Nr: 831-30.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Dallago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:

 Código 70491 - Autos n. 831-30.2016. 811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 05 de outubro de 2018 às 

13h45.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 28 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67547 Nr: 768-39.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Noetzold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 Tendo em vista o retorno dos autos do INSS, impulsiono os autos para 

intimação da embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do despacho de fl. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62847 Nr: 917-06.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Pereira de Lima Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 917-06.2013.811.0091

Código: 62847

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível contra o INSS que tramita há anos sem qualquer 

efetividade.

Pedido de desistência formulado da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, vejamos.

Apreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos 

autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

 Neste sentido, postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do 

processo quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao 

caso “sub examine”.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa por 

ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 29542 Nr: 454-79.2004.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Freitas Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pulcheria Maria Medeiros de Azevedo, OTO 

MEDEIROS DE AZEVEDO, Cidival Terres, Maria Edith Pereira Terres, Cirlei 

Terres, Cilmara Aparecida Terres Passarini, Sidnei Terres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Thiago 

Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Impulsiono os autos para intimação das partes do despacho transcrito: 

(...) Após o aporte da contestação do requerido, intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir. Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, 

prazo comum de 10 (dez) dias para que apresentem rol de testemunhas 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67275 Nr: 632-42.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia dos Santos Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para ciência e 

eventual manifestação quanto ao Laudo Médico encartado às fls. 82/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69159 Nr: 48-38.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para ciência e 

eventual manifestação quanto ao Laudo Médico encartada às fls. 92/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72046 Nr: 1875-84.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - OAB:MT 

14474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para ciência e 

eventual manifestação quanto ao Laudo Médico encartado às fls. 45/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73820 Nr: 1093-43.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Reis Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para ciência e 

eventual manifestação quanto ao Laudo Médico encartada às fls. 42/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40895 Nr: 634-51.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Timber Wood Comércio e Exportação de 

Madeira LTDA ME, Peter Ian Atkins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:OAB/MT 11665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O
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 Em cumprimento a ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2018/GAB/NMV/MT, item 

"41", impulsiono os autos para intimação da parte Autora do deferimento 

da suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35377 Nr: 1420-37.2007.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Rizzuto Lemos, Flávia de Almeida Leite Lemos, 

Silvio Lemos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vetorello Empreendimentos Imobiliários LTDA, 

Ari Vettorello, Jaime Antonio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz de Fatima Sueck 

Lemes - OAB:OAB/MT 9861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado à fl. 132, tendo sido apresentado o 

estudo pelo Intermat, impulsiono os autos em carga a Procuradoria Geral 

do Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66077 Nr: 1808-90.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar alegações 

finais, na forma de Memoriais Escritos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60266 Nr: 100-73.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJLBM, Ricardo Alessandro Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 

1.900,00 (um mil e novecentos reais) para custear os 

expansores.Conforme determina o artigo art. 2º, § 2º, do Provimento n.º 

04/2007- CGJ, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da penhora por meio do Sistema Bacenjud.Sem prejuízo, 

proceda-se imediatamente a liberação do montante de R$ R$ 1.900,00 a 

ser transferida para conta judicial, com posterior levantamento por alvará 

para a conta a ser indicada pelo requerente, com a obrigação de 

prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias após a liberação do 

valor, e devolução de eventual saldo restante na Conta Única para 

posterior devolução ao Estado.Intime-se o requerente para informar os 

dados bancários necessários, COM URGÊNCIA. Por fim, certifique-se 

sobre a intimação do Secretário Estadual de Saúde e do Estado para, a 

posteriori, apurar os valores relativos à multa aplicada.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 14 de setembro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63216 Nr: 1236-71.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Martinez Molero Comércio - ME, Marli 

Martinez Molero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rudge Leite Neto - 

OAB:SP/ 84.786, Luiz Antonio Gomiero Junior - OAB:SP 154.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 63216 - Autos n. 1236-71.2013.811.0091

Vistos, etc.

Inicialmente, proceda a alteração da classe processual para cumprimento 

de sentença.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelos sistemas BACENJUD.

Assim, proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito 

exequendo (R$ 66.320,74 – fl. 106v), via BACENJUD. Se a diligência de 

constrição de valores on-line for positiva, converta-se em penhora os 

valores eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se o executado da penhora para, querendo, opor embargos 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao exequente via alvará de levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de bens pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 05 dias.

Não havendo indicação ou ficando inerte o credor, retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62281 Nr: 438-13.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Maria da Conceição Telva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo consignado na petição de fl. 64, 

impulsiono os autos para intimação e manifestação do advogado da parte, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68973 Nr: 1692-50.2015.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - OAB:20.342 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente, por meio de advogado, 

para que cumpra o determinado na decisão de fl.113: (...) À vista da cota 

ministerial de fl. 112, intimi-se o requerido para que junte aos autos o termo 

de acordo realizado no processo código n° 69489 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72678 Nr: 397-07.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora do Laudo Pericial 

encartado às fls. 64/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40798 Nr: 537-51.2011.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Neiverth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Impulsiono os autos para intimação da Requerente para que toe ciência da 

decisão de fl. 154

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60767 Nr: 600-42.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para ciência da parte Autora do desarquivamento do 

feito, conforme requerido. Assim como para intimá-la para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno 

dos autos ao Setor de Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 1298-09.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Valdeci Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pulcherio Céspedes - 

OAB:MT 13.717, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71170 – Autos nº 1298-09.2016.811.0091

SENTENÇA

Vistos e etc.

Trata-se de Ação Indenizatória Trabalhista proposta por ANTÔNIO 

VALDECI SANTOS em face do MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTE - MT, já 

qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 03/33. Ata de 

audiência realizada à fl. 34-v. Contestação às fls. 35. Certidão de decurso 

de prazo à fl. 52, sem manifestação da parte autora acerca da decisão de 

fl. 50.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que o autor foi devidamente intimado para emendar à 

inicial, na qual deveria assinar a declaração de hipossuficiência, todavia o 

causídico subscreveu pela parte.

 Conforme preceitua o art. 105 do CPC “A procuração geral para o foro, 

outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, 

habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber 

citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, 

desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar 

quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência 

econômica, que devem constar de cláusula específica.” (Grifei e 

sublinhei). Portanto, deve o advogado ter procuração específica para 

tanto.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 330, inciso IV c/c artigo 

485, I, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, após o trânsito em 

julgado, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas pelo requerente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Nova Monte Verde/MT, 27 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 233-81.2013.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira dos Santos, Mariangela de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abnadabe Quintanilha Failde, Cristiane 

Camargo Vaccaro Failde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Souza Campos 

Neto - OAB:MT 3670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itamar Lima da Silva - 

OAB:14.828

 Código 62078 - Autos n. 233-81.2013.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre a possibilidade de 

revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, no prazo de 48 

horas.

Deverão juntar aos autos, no mesmo prazo, as últimas declarações de 

imposto de renda.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77818 Nr: 1343-42.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMG, Karina Milano Jordano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretário de Saude 

do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77818 - Autos n. 1343-42.2018.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Defiro conforme requerido.

Desta forma aguarde-se o prazo de 30 dias para a juntada dos 

documentos.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar no feito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60768 Nr: 601-27.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elbia Inacio Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para ciência do 

desarquivamento do feito, bem como para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao 

Setor de Arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76325 Nr: 545-81.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karl Bernatzky

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76325 - Autos n. 545-81.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/11/2018 às 14h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70720 Nr: 992-40.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Líder Construções Eletricas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT 17.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70720 – Autos n. 992-406.2016.811.0101

Vistos, etc.

O município de Nova Bandeirantes requereu à fl. 110 a devolução do 

prazo para apresentar a contestação, alegando que a procuradora do 

município está com problemas de saúde, conforme atestados médicos 

acostados às fls. 111/112.

Pois bem.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a 

doença que acomete o advogado somente se caracteriza como motivo de 

força maior quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de 

substabelecer o mandato” (AgRg no Ag nº 737.042/PE, relator o Ministro 

Hamilton Carvalhido, DJ 8/5/2006).

Ao que se lê dos autos, os atestados médicos registram que a causídica 

Narjara Aline Braz da Silva deve permanecer afastada do trabalho durante 

os períodos de 07/06/17 a 09/06/17 e 12/06/17 a 20/10/17.

Ocorre que a juntada do mandado e certidão de intimação ocorreu 

03/05/2017, antes, portanto, do período de afastamento.

Ademais, o requerido não apresentou nenhum elemento que comprovasse 

a impossibilidade de outro procurador lhe suceder.

Assim, por entender que não ficou configurado a justa causa a ensejar a 

devolução do prazo processual a que faz alusão o § 1º do art. 223 do 

Código de Processo Civil, indefiro o pedido de restituição de prazo.

Certifique a secretaria o decurso do prazo para apresentação da 

contestação.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 

15 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 287-62.2004.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira da Silva, Luiz Coli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto de Almeida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parte Requerida (embargado) para 

informar que os autos encontram-se disponíveis na Secretaria da Vara 

Única para vista ou carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71046 Nr: 1212-38.2016.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71046 - Autos n. 1212-38.2016.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro conforme requerido às fls. 105/105v, devendo haver o 

destacamento do valor dos honorários contratuais, consoante valores 

indicados às fls. 99/100.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação em honorários, reputo 

devido, pois fixada fora da hipóteses do precedente do Superior Tribunal 

de Justiça - STJ invocado às fls. 103/103v. É que não houve decisão por 

parte deste juízo quanto ao valor exequendo, tendo as partes concordado 

com o montante apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) às 92/98, o que faz incidir o item “c” dos requerimentos de fls. 95v, 

revelando-se, em verdade, acordo quanto ao quantum debeatur.

Anote-se que nos requerimentos de fls. 95v, quanto ao item “c” não há 

menção a honorários sucumbenciais, verba somente prevista no item “d”, 

que versa da hipótese de procedência da impugnação e não concordância 

do exequente com os valores apresentados.

Sendo assim, revogo a condenação do exequente em honorários 

sucumbenciais constante às fls. 103/103v, mantendo-se, no mais, 

inalterada a decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66144 Nr: 1855-64.2014.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idamar Ribeiro Murad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pessoa de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 66144 – Autos n. 1855-64.2014.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Chamo feito à ordem. Conforme se verifica no documento anexo, houve 

notícia de falecimento do autor IDAMAR RIBEIRO MURAD. Não houve 

ajuizamento de pedido de habilitação pelos herdeiros, nem a juntada da 

certidão de óbito. Com efeito, pelo que se extrai da legislação, a 
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suspensão do processo é necessária não podendo ser preterida. Dessa 

forma, chamo o feito à ordem para DETERMINAR A SUSPENSÃO do feito 

pelo prazo de 03 meses. Intime-se o espólio de IDAMAR RIBEIRO MURAD, 

de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, via DJe, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo. Em seguida, intime-se o requerido para se manifestar no prazo 

de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 1º de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70712 Nr: 986-33.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrozebu Comercio e Representação de 

Produtos Agropecuários Ltda-ME, Ivaniti Afonso Lemes Moreira, Wairo 

Lemes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 70712 - Autos n. 986-33.2016.811. 0091. SENTENÇA Vistos e 

examinados. Banco do Brasil S/A ajuizou a presente ação de cobrança, 

em desfavor de Agrozebu Indústria de Produtos Agropec Ltda. ME, Wairo 

Lemes Moreira e Ivaniti Afonso Lemes Moreira aduzindo, em síntese, que é 

credor dos requeridos pela quantia de R$ 434.971,84, oriundo da 

celebração de Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDS sob n. 

409.903.704 no dia 21/11/2013, disponibilizando o limite de R$ 160.000,00, 

sendo aditivado, retificado e ratificado em 14/01/2014, com aumento do 

valor contratado para R$ 600.000,00. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo Banco do Brasil S/A em desfavor 

de Agrozebu Indústria de Produtos Agropec Ltda. ME, Wairo Lemes 

Moreira e Ivaniti Afonso Lemes Moreira, declarando extinto o processo, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em consequência, CONDENO os réus no 

pagamento da importância de R$ 434.971,84 (quatrocentos e trinta e 

quatro mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), 

atualizado monetariamente pelo INCP e juros moratórios de 1% a.m., ambos 

desde a citação. Em razão da sucumbência, condeno os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos 

patronos da parte contrária no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e 

intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

TJMT. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 1 de outubro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75421 Nr: 2005-40.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleuteria Domingues Mateos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JAROLA SCRIPTORE - 

OAB:37467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar-se 

sobre a proposta de conciliação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias: 

(...) A cooperativa propõe receber o valor da dívida por R$ 403.892,66 

(quatrocentos e três mil e oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e 

seis centavos), mais despesas relativas a ITBI (3.623,61 - três mil e 

seiscentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), acrescidos de 

taxas cartorárias no importe de R$ 3.852,90 (três mil e oitocentos e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos). Com o pagamento desses 

valores o imóvel será transferido ao sr. Paulo Payo Mateos (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37526 Nr: 638-59.2009.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Teobaldo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Confecções Fontes LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da Exquente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre os Avisos de Recebimento juntados à fl. 

70-v e fl.71.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 277-52.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063

 Vistos.

Cuida-se de Ação Civil Pública Ambiental, o feito seguiu regularmente, 

tendo a parte requerida apresentado contestação, que foi impugnada pela 

parte autora.

Sem prejuízo de saneamento em sede de sentença. Defiro, a juntada de 

novos documentos, que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunizando a parte adversa, manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.

Defiro o pedido de perícia técnica, uma vez que necessária para o perfeito 

deslinde do feito, querendo, as partes devem indicar assistente técnico, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo, ainda, no mesmo prazo, apresentar 

os quesitos.

Para realização da perícia técnica, nomeio como expert do juízo nomeio 

para realização da perícia o (a) Engenheiro (a) Florestal MÁRCIO 

ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, que deverá servir o encargo 

escrupulosamente, independente de compromisso (art. 466, §1º, NCPC).

Apresentada proposta, intime-se a(s) parte que requereu a prova para 

depósito judicial da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465 do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente, a intimação 

da parte interessada para o depósito da verba honorária.

 Destarte, fica desde logo deferida a liberação de 50% da verba honorária 

para início dos trabalhos, com o restante condicionado à homologação do 

laudo.

 Os trabalhos deverão iniciar em até 10 (dez) dias após a liberação da 1ª 

parte dos honorários, ou da intimação da data do depósito, caso não for 

requerido o adiantamento. O laudo deverá ser juntado aos autos em 30 

(trinta) dias, a contar do início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, caso necessário, intime-se o perito para 

prestar esclarecimentos ou complementar o laudo, após retornem 

conclusos, para designação de audiência de instrução e julgamento ou 

julgamento da lide.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 32608 Nr: 604-36.2009.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON JOÃO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 VISTOS.

Intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem o 

interesse na realização de audiência de instrução e julgamento, sob pena 

de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50636 Nr: 907-45.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, NADIMA 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.918, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme postulado na fl. 139, dando ciência à parte requerida para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, nada sendo requerido, providencie o levantamento dos valores 

descriminados, devendo ser observado os termos do Provimento 68/2018 

do CNJ.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, diga a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33765 Nr: 15-73.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rogério Macal - 

OAB:12.492-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.171

 Nos termos da legislação vigente,impulsiono o presente feito para o fim de 

proceder a intimação do advogado do Réu acerca da decisão de 

designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Jurí para o dia 

31/10/2018, conforme decisão de fls 1170 abaixo transcrita: VISTOS. 

DESIGNO a sessão de julgamento para o dia 31/10/2018, às 09h, perante o 

Auditório da Câmara Municipal de Nova Ubiratã/MT, requisitando-se o 

espaço. Proceda o diligente Gestor Judiciário a intimação dos jurados para 

comparecimento ao ato. Fica o advogado de defesa advertido de que 

deverá apresentar o acusado, bem como suas testemunhas ao ato, 

independentemente de intimação judicial, como já deliberando 

anteriormente, sob pena de desistência tácita destas. CUMPRA-SE, 

servindo cópia desta decisão como mandado, ante a escassez de 

servidores nesta Comarca. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50068 Nr: 287-33.2012.811.0107

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR FERNANDES SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se quanto ao postulado de fl. 

164, nos termos do artigo 9°e 10° do NCPC .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 30039 Nr: 395-72.2006.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TONIPO TUPONI, ELZA ALVES RIBEIRO TUPONI, 

RICARDO NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATANAZIO JOSÉ SCHNEIDER, LIVANI AHLERT 

SCHNEIDER, IVONE TEREZINHA DE AZEVEDO SCHNEIDER, WALDIR JOÃO 

SCHENEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5.123-A, MAURO S. ANDRIESKI - OAB:7460-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Rheinheimer - 

OAB:2756/MT, CLAUDIO PEDRO ENDRES - OAB:3024, Daniel Petry 

Kehrwald - OAB:37052/RS, Guacira Bilhar da Silva - OAB:27718/RS

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51739 Nr: 1040-53.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIR INSE MONTEIRO LOPES OBREGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50916 Nr: 283-59.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA LEITE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-46.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO FACCO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

manifestar no prazo de 05 dias, acerca do Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-84.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ICILDO ROQUE HARTMANN (REQUERENTE)

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000049-84.2018.8.11.0107; Valor causa: 

$1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ICILDO ROQUE HARTMANN Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1000049-84.2018.8.11.0107; Valor causa: $1,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. NOVA UBIRATÃ - MT, 29 de setembro de 2018 

Atenciosamente. GLAUCIA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA 

UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-45.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDINO KARLING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (REQUERIDO)

EDUARDO PIMONT POSSAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000028-45.2017.8.11.0107. REQUERENTE: ANTONIO CLAUDINO 

KARLING REQUERIDO: TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS 

SA Vistos etc. ANTONIO CLAUDINO KARLING ajuizou ação de cobrança 

em desfavor da TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA. Em 

síntese, alegou a parte reclamante que locou para reclamada um imóvel no 

período de 20/06/2014 a 19/06/2015 (ID 9197757), mas após a entrega do 

imóvel verificou danos ao imóvel de R$ 3.000,00 e fatura de consumo de 

energia elétrica em aberta referente ao período locado para reclamada no 

valor de R$ 1.071,71. Ao final, postulou a condenação no valor de R$ 

4.071,71. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação 

na ID 9932900. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano material no imóvel. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

9956117 e impugnação à contestação apresentada na ID 9981604. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de débito do fornecimento de energia do 

imóvel locado e dano material ao imóvel. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança após rescisão. Nos 

termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que 

não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. 

Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação 

reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta 

forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja 

prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, nota-se que o contrato, objeto da 

cobrança, foi rescindido em 19/06/2015, por meio do contrato juntado na ID 

9197757 e a dívida reivindicada referente a dano no imóvel locado não 

prospera, pois no momento da entrega do imóvel locado cabia ao locador, 

ora reclamante, elaborar um laudo de vistoria. O documento acostado na 

inicial é laudo de vistoria na data de 20/06/2014 no início do contrato, 

assim não está caracterizado o dano material no valor de R$ 3.000,00 pela 

parte reclamada. No entanto, entende-se devido o débito remanescente 

com relação a conta de energia em discussão (ID 9197805), embora o 

vencimento é 20/04/2016 trata-se de recuperação de débito, ou seja, 

período em que esteve locado para a parte reclamada, dessa forma, 

entende-se devido pela reclamada o valor de R$ 1.071,71. Dispositivo: 

Pelo exposto, proponho; 01) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a 

parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 1.071,71 (hum 

mil e setenta e um reais e setenta e um centavos) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

========================= HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, 

cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-16.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE WASEM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000060-16.2018.8.11.0107. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: EDUARDO HENRIQUE 

WASEM I – RESUMO DOS FATOS Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente reclamação, designada a 

sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimado, 

vide sua intimação na pessoa de seu advogado, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimado. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 773 de 871



artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende 

que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória. A 

pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, 

arquiva-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

========================= HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, 

cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 29/08/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-28.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIEL SANTOS DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-14.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

pelo prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-24.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR WEBER ALVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, para 

manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-02.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

DANIEL FERRAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LUVERDENSE 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. Tendo em vista que os autos retornaram da Turma Recursal, 

determino a intimação das partes para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-56.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ILIDIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

VISTOS. Ante o decurso do prazo de suspensão requerido, intime-se a 

parte autora para manifestar, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. Com a manifestação ou decorrido o prazo, 

retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010105-28.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUAN MACEDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado. NOVA UBIRATÃ, 30 de setembro de 2018 GLAUCIA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA UBIRATÃ E INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, 

CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 

35791227

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ENISANDRA BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Ante a juntada de contestação pelo reclamado, intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação, no prazo de 05 dias, e após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-61.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO BIRK (REQUERIDO)

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA, cessionário de crédito da pessoa 

jurídica TRR RIO BONITO em face de AFONSO BIRK, ambos qualificados 

nos autos. Com efeito, dispõe o artigo 8º, § 1º, da Lei 9.099/95, que 

somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial Cível: 

(a) as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de 
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pessoas jurídicas; (b) as empresas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte, na forma da LC 123/2006; (c) as pessoas jurídicas qualificadas 

como organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), nos 

termos da Lei 9.790/1999; (d) as sociedades de crédito ao 

microempreendedor, na forma da Lei 10.194/2001. Pois bem. Conforme se 

depreende dos documentos que acompanham a inicial, a parte reclamante 

é cessionária de crédito de pessoa jurídica, que não se insere nas 

exceções legais previstas no dispositivo retro citado, não possuindo, 

portanto, legitimidade para demandar no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis. Nesse sentido caminha a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS EMITIDAS EM FAVOR DE 

SOCIEDADE LIMITADA. AUTOR EIRELI CESSIONÁRIO DOS DIREITOS DE 

PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE DE DEMANDAR PERANTE OS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 51, IV 

C/C ARTIGO 8º, § 1º, I, DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. 

Recurso conhecido e não provido. Isso posto, voto por CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supr 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0017815-40.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Mariana Pereira Alcantara dos Santos - - J. 03.12.2015)” (TJ-PR - RI: 

001781540201481601820 PR 0017815-40.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 

03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/01/2016). Assim, a 

extinção do feito sem análise do mérito é medida que se impõe, de 

imediato. Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei 

9.099/95, julgo extinto o feito, sem exame do mérito, face à ilegitimidade 

ativa da parte reclamante para demandar em âmbito de Juizados Especiais 

Cíveis, visto tratar-se de cessionário de direitos Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54/55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as cautelas 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-87.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MOREIRA LOPES (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-57.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ADINA GERALDO BETT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-05.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-34.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

GERMANO MUNIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-54.2013.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI (ADVOGADO(A))

CLEUDI MEDEIROS DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo as partes autora e requerida, 

acerca do retorno do autos da E. Turma Recursal, manifestando o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-69.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010014-69.2015.8.11.0107 REQUERENTE: NEIVA CORREIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A VISTOS. Certifique-se o diligente 

Gestor Judiciário acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória, 

após, remeta-se o processo ao Contador Judicial para elaborar planilha de 

cálculo do débito exequendo. Em seguida, INTIME-SE a parte executada 

para cumprir a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidência de multa de 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC. Conste do 

ato de intimação que a parte executada poderá oferecer embargos, nos 

termos do art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo e não 

havendo pagamento do débito, intime-se a parte exequente para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção. CUMPRA-SE. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-71.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PATRICK JONATHAM FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GONCALVES (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO LUBE JUNIOR (ADVOGADO(A))

KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR (ADVOGADO(A))

WALTER JOSE VIEITAS SARAIVA (ADVOGADO(A))

ODONTOCASE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULA DOS ANJOS MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO CASCAES CHEQUER (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-86.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE VIEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79842 Nr: 709-98.2018.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMdS, MEPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 DISPOSITIVO.Pelo exposto, nos termos do artigo 300, do NCPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA, e NOMEIO como curadora provisória de MARIA 

EVA PEREIRA DA SILVA, sua neta, VANESSA MARCIELA DA SILVA, para 

representá-la e assisti-la em todos os atos da vida civil, ficando a referida 

curadora provisória como depositária fiel dos valores eventualmente 

recebidos pela requerida a qualquer título, estando, a partir da assinatura 

do termo, obrigada à prestação de contas, devendo observar o disposto 

no art. 553 do CPC, e as respectivas sanções.LAVRE-SE Termo de 

Curatela Provisória.Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:I. 

Considerando que foi realizada inspeção in loco por este juízo e pelo 

Ilustre Promotor de Justiça, prescindível a designação de audiência para 

entrevista;II. Nomeio como curador especial para representar a 

interditanda, o Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva, advogado militante nesta 

comarca. Fixo os honorários advocatícios em seu favor no valor de 06 

(seis) URH, conforme item 11.1 da Tabela XIX da OAB-MT. Devendo ser 

este intimado para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.II. 

CIÊNCIA ao Ministério Público;III. DEFIRO à autora os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC.CUMPRA-SE com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76870 Nr: 184-53.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.P.de Araújo e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Mardula - OAB:SP 

258368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consoante artigos 320 e 321, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial para efetuar o recolhimento 

das custas processuais de acordo com o valor da causa (fl. 46), 

apresentando o comprovante de recolhimento destas.

 O não cumprimento da emenda à inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

CUMPRA-SE.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76103 Nr: 2217-49.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laécio dos Santos Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SUTILO MARTINS - 

OAB:13182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de INTIMAR o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67431 Nr: 1178-85.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELNICE DIAS DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de INTIMAR o patrono da parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67006 Nr: 962-27.2015.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Paranaita LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de INTIMAR o patrono da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se no feito, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66524 Nr: 748-36.2015.811.0095

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sogame Ind. Com. de Madeiras LTDA-ME, 

Daniela Natali Ramos Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono do Autor para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66911 Nr: 902-54.2015.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da parte requerente para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68179 Nr: 66-47.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVIO COELHO LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da parte requerente a fim de 

manifestar quanto a juntada de INDEFERIMENTO do pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 799-42.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA SÃO GABRIEL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON FABIO PERDOMO DOS 

REIS - OAB:117802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da parte requerente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73777 Nr: 806-68.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY LEONEL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento, sob pena de extinção 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75699 Nr: 1964-61.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO TCHARLES PEREIRA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:MT. 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, 

em termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75476 Nr: 1834-71.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR GUSTAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da prte autora para promover o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção, conforme decisão de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75277 Nr: 1706-51.2017.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR GUSTAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora para informar o atual 

endereço da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção, tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 18, onde 

informou que não localizou o lote referido no mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79318 Nr: 733-62.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Luana Mendenga Prux

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES CAVALHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora recolha as custas e taxas 

processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79221 Nr: 670-37.2018.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldo Luiz Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES FURTADO , EMILIA BENDLER 

CARVALHO FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora para que recolha as custas 

e taxas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63666 Nr: 626-57.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. de A. da Silva Comercio -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 
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JUNIOR - OAB:107414, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:7657-B,8794 

A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de 

direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80361 Nr: 1345-97.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN JHONE DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista que na audiência admonitória passada, feita a menos de 

15 dias, o réu saiu totalmente cientificado de que o não comparecimento 

na clinica de tratamento para dependentes químicos no município de 

Carlinda, implicaria em sua regressão para o regime fechado, e mesmo 

assim o reeducando não foi para tal clinica, da qual já tinha saído e voltado 

espontaneamente duas veses nos últimos dois meses aproximadamente, 

decreto a regressão definitiva do reeducando para o regime fechado de 

cumprimento de pena.

Proceda-se a secretaria ao calculo de quanto de pena resta o réu cumprir.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67139 Nr: 1047-13.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os presentes autos 

para INTIMAR o patrono do exequente sobre a pesquisa de ref. 44,no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 1968-64.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS LEONARDO FEITOSA 

BATISTA - OAB:22265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, tendo em vista a 

impossibilidade de suspensão do crédito tributário com a oferta de 

seguro-garantia, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN e Súmula 112 

do STJ.Cite-se o requerido para contestar a presente ação, no prazo 

legal.Deixo de designar audiência de conciliação conforme determina o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, ante a improvável autocomposição 

da lide.Expeça-se o necessário.Ciência ao Ministério Público. INTIMEM-SE. 

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 443-52.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANISLAU LOPES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VITAL LEMBRANCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEYSSA APARECIDA FILHO 

SACCOMAN - OAB:18419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que entender de direito em termos de prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000191-27.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (ADVOGADO(A))

SAYMON ZIBETTI PORTUGAL - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 13h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010084-88.2016.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR (EXEQUENTE)

CELSO SALES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (ADVOGADO(A))

SIRLENE FERMINO PAES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 13h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-11.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVA PRATIS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 13h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-38.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

AILTON TIMOTEO MARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 
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advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 29/10/2018, às 13h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-23.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI STEINHEUSER (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 13h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-51.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

NATALIA FERNANDA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59340 Nr: 24-86.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Barbosa de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Gustavo 

Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, para promover a defesa da 

denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40062 Nr: 1542-24.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Patriota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Beçak David - 

OAB:SP/264.124, Daniel da Cruz Muller Abreu Lima - OAB:MT/6177, 

Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que de direito, face 

seu retorno do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70720 Nr: 1749-76.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Luana 

Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayckon Vinicius Israel, Município de Pedra 

Preta - MT, João Faustino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Nathália Moreno Pereira - OAB:

 INTIMAÇÃO do Dr. João Faustino Neto, de que foi nomeado como curador 

especial do Requerido, nos termos da decisão de Ref: 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42682 Nr: 933-70.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Silva da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo defensor do réu, 

visando suprir a omissão na sentença retro.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na r. sentença, eis que 

esta não arbitrou os honorários advocatícios pelos serviços prestados 

pelo advogado dativo nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na r. sentença, eis que a ação 

foi julgada, e em sua parte dispositiva esta não se referiu aos honorários 

do causídico que patrocinou a defesa do réu.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para adicionar a parte dispositiva da sentença retro, suprimindo, desta 

forma, a omissão existente, o trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, às 71, Dr. Thalles 

Rezende Lange de Paula, OAB/MT 11.922, arbitro os honorários 

advocatícios em 03 (três) URHs, conforme Tabela XI da Resolução 

96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão”.

 Mantendo-se inalteradas as demais determinações exaradas em 

sentença retro.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58112 Nr: 2057-83.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARdS, SRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. 

Glicya de Oliveira Theodoro Lima - OAB/MT nº 19.045, para promover a 

defesa do requerido: Noé José Cezar, apresentando Contestação no 

prazo legal, conforme Despacho de Ref: 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58112 Nr: 2057-83.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARdS, SRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra 

Gabriela Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa do 

autor/requerente, conforme Despacho de Ref: 59.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41480 Nr: 1227-59.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:MT/10081

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de 

Pedro Pereira da Costa, qualificado nos autos, dando-o como incurso na 

pena do artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, 

conforme termo de audiência de fls. 118, verso.

Em manifestação de fls. 125, a Representante do Ministério Público 

manifestou que seja declarada extinta a punibilidade do réu, com fulcro no 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do 

processo, e que cumpriu integralmente com as obrigações impostas, 

conforme provas acostadas aos autos, de fls. 05 e 05 A, e 119/120.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Pedro Pereira da 

Costa, já devidamente qualificado, em face do cumprimento integral da 

suspensão condicional do processo, conforme fls. 05 e 05 A, e 119/120.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72172 Nr: 2372-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela e, como tal, concedo a guarda 

provisória da menor LORENA EMANUELLY SILVA OLIVEIRA a seu genitor 

Sidney Ramos de Oliveira, mediante termo.Expeça-se o competente Termo 

de Guarda Provisória.Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo 

credenciados neste Juízo, para que proceda a realização de estudo 

psicossocial pessoal e residencial da infante, colhendo, na oportunidade, 

informações sobre o modo de vida e condições da residência, trazendo o 

relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) dias.Versando a causa sobre 

direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º 

c.c. 139, inciso V e 334, todos Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

08h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66331 Nr: 3189-44.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Ferrreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:MT/15.005-A, Ernesto Borges Neto - OAB:MT/8.224-A, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431-B, Renato Chagas 

Corrêa Silva - OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente Impugnação à Contestação de Ref: 26.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67233 Nr: 406-45.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suinobras Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoestrela S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrieli F. Picinatto Frigeri - 

OAB:PR 77.904, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:11849, 

RAMÃO VILALVA JUNIOR - OAB:MT/22.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425, JORGE HENRIQUE MATTAR - OAB:184114

 Vistos etc. Alcançada a finalidade, devolva-se a Carta Precatória à 

Comarca de origem com as homenagens de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59140 Nr: 2545-38.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marileide Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha do Ministério 

Público e das testemunhas de defesa. Dou por encerrada a instrução. 

Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45348 Nr: 1126-51.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuina Paiva Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc. Inicialmente, decreto a revelia da ré, ausente 

injustificadamente, consoante o que dispõe o artigo 367, do CPP. Homologo 

a desistência da oitiva da vítima Valdeci Francisco de Oliveira. Dou por 

encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritos. Em seguida, conclusos para 

sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43503 Nr: 1690-64.2013.811.0022

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045, Maria Auxiliadora Araújo Ramos - 

OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Máxima Regina Santos de Carvalho Ferreira - 

OAB:12705-MA

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDRA PRETA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE VERIFICAÇÃO DA PATERNIDADE DO REQUERIDO

Número do Processo: 1690-64.2013.811.0022 - VIRTUAL - Código: 43503

Espécie: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Parte Autora: Antônia Leilza Sousa Silva

Parte Ré: Raimundo Nonato Moraes Salazar

Data e horário: sexta-feira, 28 de setembro de 2018, 14:00 horas.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Márcio Rogério Martins

Autora: Antônia Leilza Sousa Silva

Requerido: Raimundo Nonato Moraes Salazar

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta o presente ato pelo MM. º Juiz da verificação da 

paternidade do requerido, sendo que tal ato foi realizado haja vista a 

presença das partes nesta data.

Perguntada a e autora Antônia Leilza Sousa Silva, que olhando 

diretamente para o requerido Raimundo Nonato Moraes Salazar, se é esse 

o suposto pai de sua filha, esta afirmou haver dúvidas quanto a identidade 

do suposto pai da menor.

Informou ainda, que quando da concepção da criança a representante da 

requerente estava sob efeito de bebida álcoolica.

Por fim, a representante da requerente infomou que conheceu o requerido 

como sendo médico na cidade de Alto Alegre do Pindaré/MA.

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Diante destes fatos, verifico haver dúvida quanto à 

paternidade do requerido. Desta feita, determino a realização do exame de 

DNA, como já determinado. Às providências. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Joana Dark de Oliveira, Auxiliar 

Judiciário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz(a) de Direito

Autora:

 Requerido:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50320 Nr: 723-48.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Sojo Carrijo, Adenevaldo Machado 

Carrijo, Abigair Sojo Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente de ref.65, suspendendo o feito até a 

data de 27/12/2018.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar a respeito da petição 

do executado de ref.60.

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 27 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50186 Nr: 670-67.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Vinicius Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - no despacho de 

Ref: 73, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante 

nesta municipalidade - Dr. Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 

22.319/O, para promover a defesa do Denunciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59388 Nr: 55-09.2017.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGdL, CVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado na inicial.Sem Custas, em 

face à gratuidade.Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) 

ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52238 Nr: 1537-60.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Cleze Neres Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu CLAYTON CLEZE NERES FERREIRA, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do 

Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a dosar a pena 

do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50030 Nr: 615-19.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 Diante do exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 25, do 
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Código Penal e, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo 

Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO 

SUMARIAMENTE a ré Daniela Sanches da Silva, da imputação de ter 

infringido o artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) do Código Penal.Ciência 

ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 25 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46446 Nr: 1636-64.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindoval Salustiano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Em consequência, condeno 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Porém, por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a 

que refere o art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48376 Nr: 109-43.2015.811.0022

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito em decorrência da 

decadência do direito de pleitear a medida cautelar.Considerando que a 

presente ação não tem proveito econômico, condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.Sendo a parte autora beneficiária da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que se refere o art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50384 Nr: 752-98.2015.811.0022

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Alves Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerente em 

ref. 40, visando suprir a contradição na sentença retro.

Alega a parte autora que houve omissão na decisão, eis que a 

Embargante é beneficiária da justiça gratuita, razão pelo qual deveria ser 

suspensa a condenação das custas processuais e honorários 

advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, verifico que 

houve a omissão alega na sentença proferida, eis que a decisão de ref. 

09 deferiu o pedido do autor de assistência judiciária gratuita.

 Assim, a concessão da justiça gratuita não isenta da parte da 

condenação à sucumbência, ficando a exigibilidade das verbas da 

sucumbência imposta sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 

98, § 3º do CPC.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 40 e, 

ACOLHO-OS, acrescentando a parte dispositiva da sentença prolatada em 

ref. 31 o seguinte parágrafo:

“Por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a 

que refere o art. 98, § 3º do CPC.”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

sentença retro.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40451 Nr: 203-93.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Harrison Djalma Gonçalves 

de Brito - OAB:20.681 OAB-MS, Jaime Medeiros Júnio - OAB:17.374 

OAB-MS

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

João Faustino Neto - OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa do(a) 

EXEQUENTE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66109 Nr: 3068-16.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Cesar Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª DENISE RODEGUER 

- OAB - 15121-A, para que apresente a Impugnação à Contestação de 

Ref: 19 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 444-91.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Otonio da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

Comarca de Poconé
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153695 Nr: 1781-63.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147507 Nr: 7750-93.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenieta Soares da Silva Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de ref. 32

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162587 Nr: 5131-59.2018.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFSR, LFdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Arrolamento de Bens pelo Rito Sumário ajuizada por 

G.F.S.R, representado por sua avó paterna LUCILA FERREIRA DA SILVA 

RODRIGUES, tendo em vista o falecimento de JOEDIR FRANCISCO SILVA 

RODRIGUES.

Narra a inicial, que o menor Requerente é filho do de cujus, e que a 

representante é genitora do de cujus. Que o Sr. Joedir Francisco faleceu 

em 25/06/2018 e que em nome do falecido encontra-se um crédito oriundo 

de um processo trabalhista no valore de R$ 14.783,09 (quatorze mil 

setecentos e oitenta e três reais e nove centavos). Que o menor é o único 

herdeiro do de cujus, e que a genitora do menor não se opõe a guarda do 

menor, que a avó paterna cuida deste desde que nasceu. Pleiteia a 

nomeação como inventariante para administrar o crédito em favor do 

herdeiro.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Observa-se ante os fatos narrados carência de documentação que os 

corroborem.

Ademais os documentos anexos à exordial encontram-se ilegíveis.

Sendo assim, INTIME-SE a Autora para que junte aos autos os documentos 

pessoais do menor, certidão de nascimento do menor e o termo de guarda 

do menor, bem como os documentos já existentes de forma legível, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145483 Nr: 6537-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloirdes Mariana da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base na Lei nº. 6.858/80 julgo procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de determinar a expedição de alvará em favor 

de Eloirdes Mariana da Rosa autorizando o levantamento dos valores 

referente ao FGTS do de cujus Vitalino Furtoso dos Santos.Defiro o 

benefício de Justiça Gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84904 Nr: 245-90.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Marques da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal manifestar sobre a 

juntada de ref.71

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59884 Nr: 1579-67.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Pedrosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da sentença de ref. 124

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105589 Nr: 345-74.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pereira da Silva, Tereza Gonçalves 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Roberto Costa 

Marques - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3009/MT

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar no prazo legal, sobre o 

Mandado/ Certidão/ Auto de Penhora de ref. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161004 Nr: 4567-80.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 161004

DESPACHO
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 VISTOS,

 Tendo em vista o erro material, retifico a data da audiência para o dia 20 

de fevereiro de 2019 as 16:00 horas. No mais. Cumpra-se o despacho 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 90841 Nr: 1874-02.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanderson Willian da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24537/O, Fernanda de Lima Silva - OAB:23.978/O

 INTIMAR a parte requerida, acerca do despacho de ref. 119, abaixo 

transcrita: Vistos etc. Dê-se vista dos autos a Defesa do acusado 

Luanderson Willian da Silva, para se manifestar a respeito do cálculo de 

pena à ref. 113, no prazo legal. Após, conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154266 Nr: 1982-55.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGRdS, Benedita Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Secretaria de 

Estado de Educação - SEDUC, Conselho Estadual de Educação - CEE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da referida contestação, ainda não houve manifestação do Requerente.

Assim, intime-se o autor através de seu procurador, para caso queira, 

impugnar a contestação apresentada, após, especifiquem as partes, de 

forma fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o 

rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94588 Nr: 15-14.2014.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Fernanda Correa da 

Costa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 CÓDIGO: 94588

SENTENÇA

VISTOS

 Cuida-se de procedimento especial instaurado em face do adolescente 

ADAILTON RONEI DA SILVA para apurar a materialidade e autoria do ato 

infracional análogo ao crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II e art. 29 do 

Código Penal.

Conforme consta certidão de nascimento anexa a exordial, o representado 

atingiu a maioridade penal e civil, a luz dos art. 27 do Código Penal e 5º do 

Código Civil de 2002.

 Não sendo o caso de incidência das hipóteses do artigo 122, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, e uma vez atingida a maioridade, tenho 

como impossibilitada a aplicação de medidas socioeducativas no caso em 

tela, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Anoto que pela gravidade do ato infracional a maioridade tão simplesmente 

não é causa de extinção de punibilidade. Ocorre que o caso em tela, ainda 

que reprovável, não demonstra grande gravidade.

 Porém o advento do tempo torna a presente demanda inoportuna e 

ineficaz, posto que a aplicação de uma medida socioeducativa perdeu sua 

função.

 ISSO POSTO, acolho o parecer do Ministério Publico, e de consequência, 

DECLARO extinta a punibilidade de ADAILTON RONEI DA SILVA no 

presente feito.

 P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112096 Nr: 2157-54.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SANTANA ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 112096

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a certidão de ref. 63, intime-se o exequente por seu patrono 

para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao 

regular processameto da ação, apresentando o cálculo atualizado do 

débito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105962 Nr: 464-35.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gonçalo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:0

 CÓDIGO: 105962

DESPACHO

Vistos,

Considerando que os alvarás foram expedidos, bem como que 

devidamente intimado o autor nada manifestou, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162871 Nr: 5212-08.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan do Carmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Por se tratar de Ação de 

Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de Aposentadoria por 

Invalidez, verifico que a demanda exige realização de perícia 

médica.Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do 
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CNJ, designo a designo a perícia médica para o dia 07 de Dezembro de 

2018, às 14h50min a ser realizada nas dependências deste Fórum. Para 

tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162817 Nr: 5202-61.2018.811.0028

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 Código: 151366

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação de homologação de acordo proposta por HUMBERTO 

RODRIGUES DE LIMA E ANIELLY CRISTINA GUIMARÃES CURADO, tendo 

em vista que não existe nenhuma documentação das partes, intime-se a 

parte autora para que emende a petição inicial nos termos do art. 321 do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento, bem como para que no prazo de 30 

(trinta) dias, comprove a necessidade à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita ou a necessidade de pagamento das custas 

processuais ao final do processo, sob pena de indeferimento ou, em igual 

prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC)..

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151363 Nr: 779-58.2018.811.0028

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcondes José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruziney Miguel Bastos, DUCELINA DA GUIA 

SILVA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 

- OAB:10176

 DESPACHO

Nos termos do art.1.023, §2º do CPC/2015 INTIME-SE a parte Autora, ora 

Embargado, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE caso necessário e façam os autos 

conclusos.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106965 Nr: 816-90.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 106965

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o requerido, nos termos do art. 510 do CPC, para, caso queira, 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53585 Nr: 121-15.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emissora Reunidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Pinheiro Cavalcanti - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:53585

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação 

manifestando acerca do ofício de fl. 410.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 162848 Nr: 5208-68.2018.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caique Cardoso de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615/B-MT, Otavio Simplicio Kuhn - OAB:14238/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de CAIQUE CARDOSO DE 

ALMEIDA por suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 e art. 35, 

ambos da Lei 11.343/06.

Inicialmente, cumpre analisar a legalidade da prisão em flagrante.

Analisando os autos, contato que o auto de flagrante foi lavrado pela 

autoridade policial competente, em face do estado de flagrância previsto 

no art. 302, inciso I, do CPP. Foram observados os preceitos garantidores 

insculpidos no artigo 5º incisos LXI a LXIV da Constituição da República. 

Foi ouvido o condutor, as testemunhas, bem como foi promovido o 

interrogatório do indiciado, de tudo lavrando-se termos devidamente 

assinados, os quais integram o presente auto de prisão (artigo 304, caput, 

do CPP). Verifica-se, ainda, que lançada a respectiva assinatura, 

procedeu-se à entrega da nota de culpa ao indiciado, conforme recibo por 

este assinado, dentro do prazo legal (artigo 306, parágrafo 2º, do CPP). O 

auto de prisão em flagrante, devidamente instruído, foi tempestivamente 

encaminhado à autoridade judicial (artigo 306, parágrafo 1º, do CPP).

Assim sendo, e por respeitados os preceitos garantidores insculpidos no 

artigo 5º incisos LXI a LXIV da Constituição da República, o auto é 

formalmente perfeito, fazendo-se acompanhar de prova da materialidade e 

indicativos razoáveis de autoria.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que o indiciado foi preso em flagrante delito, convém na 

hipótese observar a nova redação do art. 310 do CPP, senão vejamos:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá 

fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal;

 II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os 

requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem 

inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; 

ou

 III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o 

agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do 

caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado 

liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos 
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processuais, sob pena de revogação.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP 

(NR).

Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.

 Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em 

caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força 

de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação 

da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada 

em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

 III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando 

houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 

colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 

hipótese recomendar a manutenção da medida. (NR)

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos 

requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela 

prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum 

libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da 

ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da 

aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das 

hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso 

mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta 

comprovada a materialidade delitiva e se extrai haver indícios suficientes 

de autoria, precipuamente diante do laudo de constatação nº 07/2018, 

onde resultou positivo para a substância cocaína.

Ademais, depreende-se dos relatos do presente APF que pairam 

veementes indícios de que o flagrado estava transportando o montante de 

aproximadamente 1 kg (um quilograma) de cocaína para a Cidade de 

Cuiabá, onde iria entregar a referida droga.

Outrossim, diante do montante de droga apreendida 2 (duas) porções que 

estavam acondicionadas em uma mochila, calculado a olho nu em 1 (um) 

quilo pelos Policiais Rodoviários Federais, de substância que testou 

positivo para cocaína, conforme Laudo de Constatação, demonstra a 

gravidade do crime praticado pelo flagranteado.

 Portanto, há a necessidade de se manter a segregação cautelar do 

indiciado, eis que a razoável quantidade de entorpecente de alta toxidade 

apreendido atinge a ordem pública, sendo este um dos requisitos do art. 

312, do CPP.

Envereda-se por esse talho, a exegese do egrégio Sodalício do Estado do 

Pará, verbis:

"HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 

FLAGRANTE. AUTO HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PREVENTIVA. 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA 

CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É USUÁRIO DE DROGAS. 

NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO CONFIGURADO. GRANDE 

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS 

FAVORÁVEIS PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LABORAL 

IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 

IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA LEI Nº 12.403/2011. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 

UNANIMIDADE. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que 

atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312 do CPP, 

notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da 

instrução criminal. 2. A primariedade, os bons antecedentes, residência e 

emprego fixos, por si sós, não constituem óbice à manutenção da 

segregação imposta. 3. Estando, a decisão que negou liberdade 

provisória, consubstanciada no resguardo da ordem pública, diante da 

gravidade da conduta, indicativa de periculosidade do paciente, mostra-se 

plenamente justificada a manutenção da medida cautelar, inexistindo, 

assim, coação a ser reparada na via do writ. 4. Segregação cautelar 

guarda simetria com a sanção mínima atribuída ao agente na denúncia, 

tratando-se de crime grave, causador de intranquilidade e insegurança no 

meio social. 5. Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da 

confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas nos 

autos." (TJPA, HC 201330262142, RELATORA NADJA NARA COBRA 

MEDA - JUÍZA CONVOCADA, PUBLICAÇÃO 21/11/2013)

 Neste sentido também dispõe o enunciado 25 da Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas do egrégio TJMT:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia 

da ordem pública para decretação o manutenção da prisão preventiva.

Nesse linear, tenho que, a prisão mostra-se imprescindível neste momento, 

eis que necessário garantir a ordem pública.

Ademais, verifica-se que a pena imposta ao delito do art. 33, caput, c/c 

art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é compatível com o disposto no artigo 

313, I, do CPP.

Assim, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à 

luz do art. 313, I, do CPP.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313, inciso I e ainda 

324, IV, todos do CPP (NR), CONVERTO a prisão em flagrante de CAIQUE 

CARDOSO DE ALMEIDA em PREVENTIVA, devendo permanecer 

custodiados até ulterior deliberação.

SIRVA CÓPIA DA PRESENTE ATA DE AUDÊNCIA DE MANDADO DE 

PRISÃO PREVENTIVA.

REGISTRE-SE NO BNMP 2.0

Outrossim, DETERMINO a imediata requisição e juntada do exame de corpo 

de delito.

POR FIM, DETERMINO O APENSAMENTO DO TERMO DE AUDIÊNCIA AO 

RESPECTIVO INQUÉRITO POLICIAL.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão e o 

custodiado cientificado.

Foi entregue cópia da presente decisão ao custodiado.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 4242 Nr: 11-94.2002.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Aldemilvan 

Gonçalves da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Arimateia Cardoso Barros, Manoel Rafael 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009, Maria Alice Campos Mensch - OAB:6749

 AÇÃO PENAL Nº 11-94.2002.811.0028 (4242)

RÉU: JOSÉ ARIMATEIA CARDOSO BARROS e MANOEL RAFAEL DA 

SILVA.

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

À teor da certidão de fl. 646, CERTIFIQUE-SE o Senhor Gestor quanto ao 

trânsito em julgado da r. Sentença de fls. 573/583.

Após, CUMPRA-SE aos termos do édito sentencial.

Às providências.

Poconé/MT, 28 de Setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 82976 Nr: 2169-73.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdBWdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naime Márcio Martins 

Moraes - OAB:3847/MT, Ulysses Lacerda Moraes - OAB:15.428/MT

 PROCESSO Nº 2169-73.2012.811.0028 (82976)
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VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

A teor do Provimento nº 08/2018-CM, o qual estabeleceu a nova escala 

automática de substituição dos Juízes de Direito e Substitutos, 

REMETAM-SE os presentes autos conclusos ao Juízo de Santo Antônio de 

Leverger, substituto imediato deste Juízo.

Cumpra-se.

Às providências.

Poconé/MT, 28 de Setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 36638 Nr: 2517-33.2008.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Banco 

Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira da Silva, Paulo Cesar de 

Milanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucila Gomes - OAB:5835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Lobo Mendes Filho 

- OAB:10791

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Em detida análise dos autos, verifico que os Embargos de Declaração 

interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foram 

julgados procedentes “para sanar omissão suscitada, sendo a restituição 

do bem apreendido condicionada ao depósito judicial pela Instituição 

Financeira do valor já adimplido pelo fiduciante, ora réu, quantia esta que 

deverá ser perdida em favor da União” (sic fl. 644).

 No entanto, conforme consta do Sistema Apolo, o patrono da Instituição 

Financeira interessada na restituição do bem apreendido não foi 

devidamente intimado da decisão proferida.

 Em razão disso, INTIME-SE a Instituição Financeira, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, quanto ao teor da decisão que acolheu os 

Embargos de Declaração (fls. 644).

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 121647 Nr: 1434-98.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Terezinha de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0

 VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de Ação Ordinária para concessão de benefício previdenciário 

proposta por MARINA TEREZINHA DE ARRUDA SANTOS em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em detida análise dos autos, verifico que o presente feito, apesar de 

sentenciado há quase 02 (dois) meses, encontra-se concluso em 

gabinete.

 Nesse sentido, DETERMINO a imediata remessa dos autos à Secretaria, a 

fim de que seja dado integral cumprimento a sentença proferida (ref. 31).

 Cumpra-se.

Às providências.

Poconé/MT, 28 de setembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 34187 Nr: 1561-17.2008.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hubert Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610MT, Giorgia 

manuela D.Iorck Menusi - OAB:14556MT

 AÇÃO PENAL - CÓDIGO 34187

VISTOS EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

move em face de HUBERT NEUMANN, pela prática, em tese, do delito 

tipificado no art. 333 do Código Penal.

Instrução criminal encerrada.

Alegações finais do Ministério Público constante de fls. 144/147.

Intimados, via DJE (fls. 149), para apresentar as alegações finais da 

defesa, os nobres Advogados constantes da procuração de fls. 56, 

deixaram transcorrer in albis o prazo.

 É o breve relato.

Intimem-se os Advogados constituídos, conforme procuração de fls. 56, 

por mandado, a apresentarem, no prazo legal, as alegações finais da 

defesa, uma vez que já intimado anteriormente.

Não havendo peticionamento, retornem os autos conclusos para as 

providências cabíveis quanto a eventual desídia do Advogado.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Poconé/MT, 28 de Setembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 100833 Nr: 2051-29.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Silva, Zenaide Gomes de Souza, 

Rita Norberta da Silva, Olivia Maria Cunha de Jesus, Regina Rodrigues 

Araujo de Amorim, Sandra Cleia Correa, Nilza de Campo Silva, Maria 

Catarina Lemes de Oliveira, Maria Aparecida Ferreira, Maria Lucia de Paula 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV aos autores.

Determinada a juntada de documentos elucidativos a parte pleiteou pericia 

contábil.

Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar acerca da 

existência da compensação entre exequente e executado.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

 Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 

10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 

1º inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.
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Poconé, 24/09/2018.

 Aristeu Dias Batista Vilella

 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113084 Nr: 2423-41.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurenice da Silva Neris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo incólume a sentença 

proferida nos autos, que arbitrou ao Executado multa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento da determinação 

judicial (implantação de benefício previdenciário à Exequente), até o limite 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo Exequente à ref. 72.EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as 

determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, ao final, 

expedindo-se o necessário.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136893 Nr: 2745-90.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Nunes Rondon, Maria Salete Alves 

Rondon, João Valter Ribeiro de Oliveira, Niracy Souza Ribeiro, Richard 

Satoshi Ejima, MARIA OLINDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, 

MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:6212/MT, Trevisan&salles Junior - OAB:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Trata-se de Execução de Honorários em relação ao patrono da parte 

requerida, Dr. Luis Lauremberg Eubank de Arruda.

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, 

atentando-se ao débito referente à Execução de Honorários.

Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 

1º do artigo 523 do CPC/2015.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145483 Nr: 6537-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloirdes Mariana da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base na Lei nº. 6.858/80 julgo procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de determinar a expedição de alvará em favor 

de Eloirdes Mariana da Rosa autorizando o levantamento dos valores 

referente ao FGTS do de cujus Vitalino Furtoso dos Santos.Defiro o 

benefício de Justiça Gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143028 Nr: 5385-66.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Vicente Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que DEFIRO a assistência 

judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102286 Nr: 2555-35.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de França Eireli - EPP, Sérgio de França, 

Mara Neli Paes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio Peron - 

OAB:3684-A/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO o Embargos de Declaração, e ausente 

omissão, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão 

embargada.

Ante o exposto, CONHEÇO o Embargos de Declaração, e ausente 

omissão, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão 

embargada.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145065 Nr: 6259-51.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esenil Maria Rondon Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 145065

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14 de fevereiro 

de 2019, às 16h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 
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necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122042 Nr: 1527-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SANTOS CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125409 Nr: 2590-24.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de referência 53

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126385 Nr: 2881-24.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eranil de Arruda Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133942 Nr: 1535-04.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de referência nr. 40

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108962 Nr: 1345-12.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce de Arruda e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará referente aos COREJ, 

juntado nos autos, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018661-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALCIDES SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019046-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ELZA JESUS MARQUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019046-10.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ELZA JESUS MARQUES DE 

AMORIM REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO proposta por ELZA JESUS MARQUES 

DE AMORIM em face de BANCO BOM SUCESSO CONSIGNADO S.A. A 

parte requerente juntou pedido de desistência da presente demanda, em 

25/11/2016. (Id 8605214) Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-74.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EPERMINANTE ROLIM (REQUERENTE)

JOAO VICENTE NUNES LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010282-74.2012.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZ EPERMINANTE ROLIM 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamentação Trata-se de Reclamação proposta por LUIZ EPERMINANTE 

ROLIM em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO 
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MÉDICO. O caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois, 

os sujeitos são, fornecedor de serviços (reclamada) e consumidor 

(requerente), conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Em relação à preliminar aduzida pela Reclamada, de inépcia 

da inicial em razão da falta do pedido na inicial, de acordo com art. 282 

CPC, entendo que a mesma não merece prosperar, visto que os Juizados 

Especiais norteiam-se pelos princípios da informalidade e celeridade, 

contentando-se tão somente com a descrição dos fatos e dos 

fundamentos, consoante se infere do artigo 14, §1º da Lei n. 9.099/95. Da 

incompetência do juizado em razão da complexidade e necessidade de 

pericia contábil. Não foi apresentada nenhuma planilha que comprovasse a 

real necessidade de realização de pericia contábil, de acordo com as 

alegações da reclamada, razão pela qual, a preliminar não merece 

prosperar. Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os 

Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade 

devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º. 

da lei 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade. Na presente 

ação, não há complexidade de causa, em razão do objeto que é apenas 

determinar o índice de reajuste de forma mais justa, menos abusiva. Desta 

feita, afasto, pois, as preliminares arguidas e passo à análise do mérito. 

Destaca-se que a questão, objeto da presente ação, deve ser analisada 

sob a ótica do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor, 

evidentemente por se tratar de uma relação tipicamente de consumo, onde 

se tem a parte Reclamante como consumidor e, a parte Reclamada, como 

prestadora de serviço. Analisando-se a questão posta em discussão, com 

todos os documentos e as alegações das partes, concluo que o direito 

milita em favor da parte Reclamante, mormente porque a Reclamada, não 

logrou êxito em rebater as alegações iniciais e modificar ou desconstituir o 

direito invocado. Percebe-se que a revisão pleiteada, com a presente 

ação, tem como fundamento legal, dentre outras normas, a Lei n.º 

9.656/98, uma vez que, comprovadamente, os reajustes impostos pela 

Reclamada ocasiona evidente desproporção no plano contratado, o que o 

torna oneroso ao Reclamante, sobretudo no aspecto sócio-econômico. Por 

essa razão requer a revisão do índice de reajuste aplicado pela empresa 

requerida, que no ano de 2012 foi 16,91%, este foi feito unilateralmente e 

de forma abusiva. O plano de saúde da parte requerente é um plano 

coletivo, cujo contrato foi celebrado entre a pessoa jurídica (Cooperativa 

de Credito Rural do Pantanal) na qual o reclamante era associado da 

operadora de plano de saúde, ora reclamada Definição do plano coletivo 

segundo a ANS: “é aquele firmado entre uma pessoa jurídica (empresa, 

associação, fundação ou sindicato) e uma operadora de planos de saúde, 

do qual é beneficiaria a pessoa na condição de empregado, associado ou 

sindicalizado. “ A lei 9656/98, que regulamenta os planos de saúde, prevê 

que os reajustes são determinados pela livre negociação entre as partes 

contratantes. Na presente demanda, essa negociação não está sendo 

realizada em razão do fechamento da COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

do PANTANAL, ocorrida no ano de 2004, permanecendo seus usuários 

desde essa época, a mercê das imposições da reclamada, que está 

aplicando de forma unilateral os valores do reajuste, conforme 

documentos juntados ao processo. Resta evidenciado nos autos, que a 

parte Reclamada, considerando sua posição privilegiada em face do 

consumidor frágil e vulnerável, não possibilitou ao requerente uma 

negociação equânime e justa, restando seus usuários sem a devida 

representação para a negociação dos índices de reajuste anual a serem 

aplicados no plano de saúde. No contrato firmado entre a reclamada e a 

Cooperativa (pessoa jurídica contratante do plano de saúde coletivo), 

datado de julho/1997, (anexo no mov. 4) realizado antes da Lei 9.656/98 

(mov. 4), na Cláusula XIII – Condições de Pagamento, item 13.7 - Reajuste, 

não tem o valor expresso do índice, pois, como já esclarecido, os planos 

coletivos são de livre negociação. Contudo, a reclamada impôs ao 

consumidor um reajuste abusivo, tornando o contrato extremamente 

oneroso ao requerente, dificultando a manutenção do mesmo, gerando, 

assim, total desequilíbrio na relação comercial estabelecida. O requerente 

é aposentado, fato que implica dificuldade em quitar as parcelas do plano 

de saúde, uma vez que sua condição financeira não condiz com o valor 

arbitrado pela reclamada, porém a manutenção do plano de saúde é de 

suma importância para sua saúde e o seu bem estar. Ademais, ao 

contrário do que alega a parte Reclamada, esta não logrou êxito em 

comprovar a defasagem nos preços praticados, mormente porque não há 

demonstração de que tenha surgido qualquer fato ou situação diferente 

que possa ter alterado a situação do contrato ou que poderia justificar o 

reajuste. Analisando os autos, resta constatado o abuso praticado pela 

Reclamada, que anualmente reajusta o plano sem que haja qualquer 

negociação, por exemplo, se apura que no ano de 2012 foi de 16,91%. 

ANO VALOR ANO VALOR 2005 114,44 129,08 2009 213,20 240,48 2006 

135,61 152,96 2010 251,74 283,57 2007 160,70 181,26 2011 290,08 

327,20 2008 182,35 205,68 2012 339,13 425,89 Entendo que tais índices, 

foram aplicados de maneira arbitrária e unilateral pela Reclamada, já que 

não comprovou a real necessidade dos reajustes, nem mesmo se houve 

comunicação prévia aos seus usuários do plano. Pelas razões 

expendidas, outra alternativa não resta, senão julgar procedente o pedido 

do requerente, em reconhecer o reajuste abusivo e determinar que sejam 

aplicados reajustes de acordo com os índices autorizados pela Agência 

Nacional de Saúde – ANS, definidos em 13,55% para o período 

compreendido entre maio de 2017 e abril de 2018, nos termos do disposto 

na Lei nº 9.656/98, a qual é aplicada aos planos de saúde atualmente, 

devendo serem mantidas as mesmas características e o mesmo padrão de 

cobertura. Dispositivo ANTE O EXPOSTO, opino pela procedência do 

pedido, para DECLARAR a abusividade dos índices de reajustes, bem 

como ESTABELECER sobre o plano o índice autorizado pela Agência 

Nacional de Saúde – ANS do corrente ano, qual seja, 13,55% (treze 

inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), cabíveis á espécie 

contratada. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-84.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

NELSON LIMA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010206-84.2011.8.11.0028 REQUERENTE: NELSON LIMA CAMPOS 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos 

de Declaração Cível (Num. 9183195) manejado contra a sentença 

derradeira de evento Num. 8447590 – págs. 1/3, na forma do art. 48, da 

Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença 

guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, 

tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos 

declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas 

servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com 

espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de matéria sobre a 

qual a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, em 

consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste 

entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 
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AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamada a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO ACOLHO dos presentes embargos. 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016071-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016071-15.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MATHEUS DE JESUS 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, consta no ID 13781744 petição da parte requerente, representada 

pela advogada, datado de 21/06/2018, requerendo da presente ação. Nos 

termos do texto legal do art. 200, parágrafo único do CPC, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012352-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012352-25.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ANA LUCIA DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

consta no ID 13789968 petição da parte requerente, representada pela 

advogada, datado de 21/06/2018, requerendo desistência da presente 

ação. Nos termos do texto legal do art. 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012354-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012354-92.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE GONCALO DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

consta no ID 13788718 petição da parte requerente, representada pela 

advogada, datado de 21/06/2018, requerendo desistência da presente 

ação. Nos termos do texto legal do art. 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012999-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE BENEDITA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012999-20.2016.8.11.0028. REQUERENTE: GISELE BENEDITA DE 

ARRUDA RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC proposta por GISELE BENEDITA DE ARRUDA RIBEIRO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO S.A.). Designada audiência de 

conciliação para o dia 26/06/2018, constatou-se ausência da parte 

reclamante ID 13865026, estando devidamente intimada para o ato. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento 

de mérito, nos termos art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013241-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

PEDROZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013241-76.2016.8.11.0028. REQUERENTE: PEDROZA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 

38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por PEDROZA MARIA DA SILVA em desfavor 

de OI S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 25/06/2018, 

constatou-se ausência da parte reclamante ID 13838673, estando 

devidamente intimada para o ato. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO 

do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012885-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIANA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012885-47.2017.8.11.0028. REQUERENTE: TARCIANA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente manifestou nos autos em 

11/04/2017, no ID 8628380, requerendo a desistência e a extinção dos 

autos. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020018-14.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ELAINE PIRES BOLENER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8020018-14.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ELAINE PIRES BOLENER 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Designada audiência de conciliação para o dia 

12/04/2018, constatou-se ausência da parte requerente, devidamente 

intimada para o ato em 16/03/2018 – ID 12264210. O preposto da 

reclamada requereu aplicação dos efeitos da contumácia. Compulsando 

os autos verifica-se no ID 12680667 o patrono protocolou pedido de 

redesignação de audiência em virtude de viagem da requerente, porem 

não juntou nenhum documento que justifique. Por essa razão indefiro o 

pedido apresentado. ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016126-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016126-63.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MOACIR BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Designada audiência de conciliação para o dia 

12/04/2018, constatou-se ausência da parte requerente, mesmo estando 

devidamente intimado para ato. ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO 

do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da 

Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-73.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL SOCORRO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015048-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RONDON BERTHOLDO (ADVOGADO(A))

MARIZA DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015028-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DORIVAL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE APARECIDA ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

13:50h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000984-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE FREITAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

FLAVIO MARIZ FREIRES (ADVOGADO(A))

SILVIA ELAINE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000984-74.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: SILVIA ELAINE DA SILVA REQUERIDO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Ponderando a alegação de pobreza 

nos autos, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

ressaltada a possibilidade de revogação. Diante do que dispõe o art. 334 

do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 

2018, às 15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos 

do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000987-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. M. J. A. (AUTOR(A))

L. C. L. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANNA VITORIA LUBEDERU JAVAE OAB - 041.372.691-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. F. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000987-29.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): PAULO ANDRE MAUREHI JAVAE ARAUJO REPRESENTANTE: 

NAYANNA VITORIA LUBEDERU JAVAE RÉU: ALDAIR DE FRANCA 

ARAUJO Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo 

CPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Compulsando os autos, constato que a relação 

de parentesco entre o filho menor e a parte requerida restou demonstrada. 

Desse modo, diante dos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 

1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e considerando a idade do 

menor, bem como que é obrigação dos genitores providenciarem o 

sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta de elementos que 

comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devidos a partir da 

citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades mínimas da 

prole e o adimplemento por parte do Requerido. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 31 de outubro 

de 2018, às 15h30min (horário oficial do Estado do Mato Grosso). Nos 

termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Caso a 

parte autora tenha indicado o número da conta bancária para depósito, 

conste no mandado de citação. Quanto aos demais pedidos, serão 

analisados, caso não haja acordo, após a audiência de conciliação e 

apresentação de contestação pelo requerido. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

P. H. L. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

LEUDIANE FERREIRA ALVES DOS SANTOS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000476-31.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): PEDRO HENRIQUE LOPES ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, 

delibero o seguinte: 1 - Nomeio a DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. 

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 26 de outubro de 2018, às 12h15min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes. 5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? 08. Ao mesmo tempo, considerando que na presente 

demanda objetiva-se o deferimento de Benefício de Prestação Continuada 
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(Lei n. 8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta Comarca para, 

no prazo de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social 

sobre o caso, especialmente quanto a situação financeira da parte 

requerente e das demais pessoas que porventura residam na mesma 

residência. 09. Após, venham conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. G. (AUTOR(A))

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA MEDRADO OAB - 938.127.441-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000519-65.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): VANESSA MEDRADO GUIDA REPRESENTANTE: MARIA DE 

FATIMA CIRQUEIRA MEDRADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o 

seguinte: 1 - Nomeio a DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 12h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Ao mesmo tempo, 

considerando que na presente demanda objetiva-se o deferimento de 

Benefício de Prestação Continuada (Lei n. 8.742/93), oficie-se à equipe 

Multidisciplinar desta Comarca para, no prazo de 20 (vinte) dias, realizar 

na residência da autora estudo social sobre o caso, especialmente quanto 

a situação financeira da parte requerente e das demais pessoas que 

porventura residam na mesma residência. 09. Após, venham conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000985-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON TOMAS GOMES (ADVOGADO(A))

BRASIL RAMOS CAIADO (EXEQUENTE)

CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEILIMAR BRAZ RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000982-07.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. B. C. (AUTOR(A))

L. C. L. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES BORGES OAB - 020.211.461-97 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. B. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000982-07.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ISADORA ALVES BORGES COELHO REPRESENTANTE: 

ADRIANA ALVES BORGES RÉU: FRANCISCO FILHO BORGES COELHO 

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo CPC, 

processe-se em segredo de justiça. Em relação ao pedido liminar, 

compulsando os autos, constato que a relação de parentesco entre a filha 

menor e a parte requerida restou demonstrada. Desse modo, diante dos 

preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos 

do Código Civil e considerando a idade da menor, bem como que é 

obrigação dos genitores providenciarem o sustento dos filhos e 

sopesando, ainda, a falta de elementos que comprovem os rendimentos do 

polo passivo, mas levando em considerando o fato de ter sido qualificado 

como advogado e empresário, arbitro os alimentos provisórios em 01 (um) 

salário mínimo, devidos a partir da citação, isso, para possibilitar a 

satisfação das necessidades mínimas da prole e o adimplemento por parte 

do Requerido. Por outro lado, no tocante à expedição de ofício à instituição 

bancária, ao cartório de registro de imóveis e a ADEPARA, tem-se que é 

sabido que a decretação da quebra do sigilo bancário, mesmo nas ações 

de alimentos, deve ser tratada como medida excepcional, cujo deferimento 

somente pode ocorrer mediante justificativa razoável. Não basta um 

simples pedido do alimentando para que a medida seja adotada. É preciso 

que se demonstre nos autos que a comprovação das possibilidades do 

alimentante pelas vias ordinárias é impossível ou ao menos muito difícil, 

sob pena de se banalizar a quebrado sigilo bancário e de se transferir ao 

Judiciário um ônus probatório que é, na verdade, das partes. Assim, 

INDEFIRO, por ora, o referido pedido. Diante do que dispõe o art. 334 do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 

2018, às 15h00 (horário oficial do Estado do Mato Grosso). Nos termos do 

§ 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado 

e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Caso a parte autora tenha 

indicado o número da conta bancária para depósito, conste no mandado 

de citação. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES (ADVOGADO(A))

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 
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MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO INACIO GELINSKI, por 

meio de advogado constituído, ajuizou Ação de Reintegração de posse em 

face de RODRIGO DO POSTO (POSTO PORTO ALEGRE), DR. IVALDO 

(MÉDICO) e OSMAR DE TAL, todos devidamente qualificados nos autos. 

Juntou os documentos de fls. 34/56. Determinada a emenda a inicial para 

comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, a 

parte autora juntou a petição de fl. 58, pugnando pelo benefício da 

assistência judiciária gratuita, oportunidade em que anexou declaração de 

isento de imposto de renda, cópia da CTPS e declaração de 

hipossuficiência. Os autos retornaram conclusos. É o relato. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a área litigiosa é de 

aproximadamente 205 (duzentos e cinco) alqueires, eis que o autor 

afirmou que a posse mede 995,5244 hectares. Para fazer jus aos 

benefícios da justiça gratuita, a parte autora anexou ao feito declaração 

de hipossuficiência, declaração de isento do imposto de renda e cópia da 

CTPS. Contudo, tendo em vista o tamanho da área em litígio, bem como os 

parcos documentos juntados, vislumbro que não se enquadra como 

beneficiário da assistência judiciária, ressaltando que a declaração de 

hipossuficiência tem presunção relativa do estado de miserabilidade. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – 

POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVADA DECLARAÇÃO – 

SEGUIMENTO NEGADO POR AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 

STJ E TJMT –PREQUESTIONAMENTO – REJEITADO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Tal presunção é relativa, podendo ser 

afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de 

miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a 

hipossuficiência. 3. A exigência de prequestionamento para a interposição 

de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais. 4. Decisão monocrática 

mantida” (TJMT, AgR35434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016). Insta frisar que, conforme o caso, desde que a parte 

comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais em 

parcela única, o §6º, do art. 98, do CPC, prevê a possibilidade de 

parcelamento das custas processuais. Ante o exposto, sem mais 

delongas, INDEFIRO a gratuidade requerida e determino a intimação da 

parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) 

dias, pagar as custas e despesas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000277-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIA MATOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000277-09.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIA MATOS ALVES DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a 

necessidade de prova pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR 

MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder 

aos quesitos formulados. Consigno que os honorários periciais serão 

pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 

400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução supra mencionada. 

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELOI MARQUES PARREIRA NETO (REQUERENTE)

NALVA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000174-02.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: HELOI MARQUES PARREIRA NETO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova 

pericial, delibero o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI 

PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados. Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes. 5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado. São quesitos do 

juízo: A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho? B. Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante? C. É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data? D. Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa? E. A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente? F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente? 08. Após, venham conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento, se necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000736-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FILOM DIAS ARAUJO (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000736-11.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): FILOM DIAS ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o 

seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 
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supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000735-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

JOSUE QUEIROZ DE ALENCAR (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000735-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSUE QUEIROZ DE ALENCAR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000157-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JANEIR JOSE DA SILVEIRA (AUTOR(A))

IRAM BORGES DE MORAES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000157-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JANEIR JOSE DA SILVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 11h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52436 Nr: 2090-30.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivones Borges Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:98048-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

 Oficie-se, novamente ao TRF-1, a fim de que informe acerca do processo 

originário (AP 0017395-10.2008.4.01.9199), no prazo de 30 dias.

Com o retorno, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61564 Nr: 4043-92.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Carlos de Oliveira, Leila Maria de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, 

inciso II, ambos do CPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 

(trinta) dias (art. 257, inciso III, CPC).

 Transcorrido o prazo supra in albis, certifique-se e nomeio como curador 

especial o Defensor Público local, o qual deverá ser intimado para 

apresentação de contestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 77637 Nr: 1457-14.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXSA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. J. MROJINSKI - PEÇAS E IMPLEMENTOS – 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RAMOS CAVALIERI 

- OAB:73741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça e nada foi juntado aos autos, até a presente data, ficando inerte 

em sua obrigação. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96970 Nr: 904-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC/2015, 

julgo procedente o pedido inicial e decreto a interdição de JOAQUIM DIAS 

CARNEIRO, qualificada nos autos, na forma do art. 1.767, inciso I do 

Código Civil e art. 747 e seguintes do NCPC. Nomeio curadora do 

interditando a Sr.ª Silvéria Dias Carneiro, que não poderá de qualquer 

modo alienar ou onerar bem de qualquer natureza que vier a pertencer ao 

interditando, sem autorização judicial. Os valores eventualmente recebidos 

de entidade previdenciária deverão ser aplicados especialmente na saúde, 

alimentação e no bem estar do interditando. Aplica-se, no caso, o disposto 

no art. 553 do NCPC e as respectivas sanções.Intime-se a curadora para 

prestar compromisso e informar, nos 15(quinze) dias subsequentes, em 

relação às rendas que o interditando aufere e se possui bens móveis e/ou 

imóveis, para fins de averiguação acerca da necessidade de prestação 

de contas.Expeça-se o Mandado de Registro, observando os dados da 

carteira de identidade do interditando (fl. 11), encaminhando-se ao Cartório 

competente e publique-se na forma do art. 755, § 3º do NCPC.Sem custas 

e honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42072 Nr: 1803-38.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Considerando o acordo firmando entre as partes na segunda instância, o 

qual já foi devidamente homologado (fls.122/123) e certificado o trânsito 

em julgado (fl.129), determino a expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82975 Nr: 4848-74.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVIN REZENDE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, JOELMA RODRIGUES ALVARES - OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES:

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

São quesitos do juízo:

A. O (a) autor (a) apresenta lesões em membros ou funções corporais, 

com perdas anatômicas ou funcionais, causadoras de invalidez? Em caso 

positivo, em que membro(s) e/ou função(ões)?

 B. Essa invalidez é permanente?

C. A invalidez, se permanente, é total ou parcial?

 D. Se parcial, é completa ou incompleta?

 E. Se incompleta, a perda é de repercussão intensa, em grau médio ou 

leve?

 F. Existem sequelas residuais?

G. Existe nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito 

noticiado no processo?

Intime-se o médico da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70592 Nr: 3771-64.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVENICIANO BISPO DE SOUZA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:MT 12.333

 INTIMAÇÃO DAS PARTES:

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

São quesitos do juízo:

A. O (a) autor (a) apresenta lesões em membros ou funções corporais, 

com perdas anatômicas ou funcionais, causadoras de invalidez? Em caso 

positivo, em que membro(s) e/ou função(ões)?

 B. Essa invalidez é permanente?

C. A invalidez, se permanente, é total ou parcial?

 D. Se parcial, é completa ou incompleta?

 E. Se incompleta, a perda é de repercussão intensa, em grau médio ou 

leve?

 F. Existem sequelas residuais?

G. Existe nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito 

noticiado no processo?

Intime-se o médico da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70830 Nr: 3847-88.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES:

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

São quesitos do juízo:

A. O (a) autor (a) apresenta lesões em membros ou funções corporais, 

com perdas anatômicas ou funcionais, causadoras de invalidez? Em caso 

positivo, em que membro(s) e/ou função(ões)?
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 B. Essa invalidez é permanente?

C. A invalidez, se permanente, é total ou parcial?

 D. Se parcial, é completa ou incompleta?

 E. Se incompleta, a perda é de repercussão intensa, em grau médio ou 

leve?

 F. Existem sequelas residuais?

G. Existe nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito 

noticiado no processo?

Intime-se o médico da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70472 Nr: 3689-33.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Natal da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:MT 

8506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES:

 "(...)Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

São quesitos do juízo:

A. O (a) autor (a) apresenta lesões em membros ou funções corporais, 

com perdas anatômicas ou funcionais, causadoras de invalidez? Em caso 

positivo, em que membro(s) e/ou função(ões)?

 B. Essa invalidez é permanente?

C. A invalidez, se permanente, é total ou parcial?

 D. Se parcial, é completa ou incompleta?

 E. Se incompleta, a perda é de repercussão intensa, em grau médio ou 

leve?

 F. Existem sequelas residuais?

G. Existe nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito 

noticiado no processo?

Intime-se o médico da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97777 Nr: 1375-46.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BONFIM DE ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais.4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes.5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na 

presente demanda objetiva-se o deferimento de Benefício de Prestação 

Continuada (Lei n. 8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta 

Comarca para, no prazo de 20 (vinte) dias, realizar na residência da 

autora estudo social sobre o caso, especialmente quanto a situação 

financeira da parte requerente e das demais pessoas que porventura 

residam na mesma residência. 09. Após, venham conclusos para 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96916 Nr: 874-92.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELKRA DA SILVA RIBAS DE NEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, 

A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais.4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes.5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na 

presente demanda objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação 

Continuada (Lei n. 8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta 

Comarca para, no prazo de 20 (vinte) dias, realizar na residência da 

autora estudo social sobre o caso, especialmente quanto a situação 

financeira da parte requerente e das demais pessoas que porventura 

residam na mesma residência. 09. Após, venham conclusos para 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 872-25.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Nazaré Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais.4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes.5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 
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nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na 

presente demanda objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação 

Continuada (Lei n. 8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta 

Comarca para, no prazo de 20 (vinte) dias, realizar na residência da 

autora estudo social sobre o caso, especialmente quanto a situação 

financeira da parte requerente e das demais pessoas que porventura 

residam na mesma residência. 09. Após, venham conclusos para 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 1541-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SOLANGE PEREIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - 

OAB:49109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a perícia já realizada nos autos foi inconclusiva, 

delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96908 Nr: 869-70.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE THIAGO BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a perícia já realizada nos autos foi inconclusiva, 

delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62522 Nr: 306-47.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MENDES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de redesignação retro, razão pela qual delibero o 

seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 799 de 871



(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 7777-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Pereira dos Santos, Vulgo "Batista"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de redesignação retro, razão pela qual delibero o 

seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96333 Nr: 533-66.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR FONSECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 10h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94448 Nr: 11829-22.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 
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Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 09h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40512 Nr: 246-16.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson dos Santos Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o 

seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 

4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados.Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal.Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 

2018, às 09h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, 

QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas 

partes.5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?08. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Outrossim, 

cadastre-se os novos patronos da parte autora no Sistema Apolo 

(fls.132/133), a fim de que recebam as devidas intimações. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18948 Nr: 2771-39.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 09h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20562 Nr: 1197-44.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete da Silva Malta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Defiro o pedido de redesignção da perícia retro formulado. Desse modo, 

delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.
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Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 09h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20086 Nr: 750-56.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Felix de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)- Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 09h15min, 

A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais.4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes.5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?08. Após, venham conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19412 Nr: 157-27.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemar Metke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão Defiro o pedido retro de redesignação da perícia, razão pelo qual 

delibero o seguinte:1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– 

CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos 

da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), 

nos termos da Resolução supra mencionada.2 - Agenda-se a perícia para 

o dia 26 de outubro de 2018, às 09h15min, A SER REALIZADA NA SEDE 

DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), 

NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as 

partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.4- O laudo pericial 

deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de intimação do 

perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.5 – INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento na data e local agendados. 6- Elaborado o laudo e 

encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) 

dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que 

seja levantado o valor em benefício do perito nomeado.São quesitos do 

juízo:A.Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?B.Em caso positivo, qual o estado mórbido 

incapacitante?C.É possível fixar com certa segurança a presença da 

incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau de redução da 

capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é temporária ou 

permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à 

recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença da 

requerente?08. Após, venham conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento, se necessário.Por fim, frise-se, que cabe ao 

advogado informar à parte do dia e horário para comparecimento à perícia 

designada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 1988-82.2007.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luisa Carneiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves - 

OAB:8625-A, Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT, Sandro José Luz 

Costa - OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Defiro o pedido retro, razão pelo qual delibero o seguinte:

1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 4939, a 

qual deverá responder aos quesitos formulados.

Consigno que os honorários periciais serão pagos nos termos da 

Resolução nº 305 de 7 de outubro de 2014 do Conselho da Justiça 

Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supra mencionada.

2 - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 09h15min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT.

 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 

(cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos 

adicionais.

4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 
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agendados.

 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

 7. Não havendo manifestação, expeça-se o necessário para que seja 

levantado o valor em benefício do perito nomeado.

São quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença/deficiência física que a 

incapacita para o trabalho?

B. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante?

C. É possível fixar com certa segurança a presença da incapacidade a 

partir de que data?

D. Qual o grau de redução da capacidade laborativa?

E. A doença/deficiência física é temporária ou permanente?

F. Caso a doença/deficiência seja temporária é possível à recuperação em 

quanto tempo?

 G. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

08. Após, venham conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18906 Nr: 2729-87.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - Agenda-se a perícia para o dia 26 de outubro de 2018, às 09h15min, 

A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no 

prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem 

quesitos adicionais.4- O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 

(trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o encargo, 

que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes.5 – 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local agendados. 

6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, expeça-se 

o necessário para que seja levantado o valor em benefício do perito 

nomeado.São quesitos do juízo:A.Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho?B.Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante?C.É possível fixar com certa 

segurança a presença da incapacidade a partir de que data?D.Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa?E.A doença/deficiência física é 

temporária ou permanente?F. Caso a doença/deficiência seja temporária é 

possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros esclarecimentos 

técnicos o médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a 

doença da requerente?08. Ao mesmo tempo, considerando que na 

presente demanda objetiva-se o deferimento de benefício de Prestação 

Continuada (Lei n. 8.742/93), oficie-se à equipe Multidisciplinar desta 

Comarca para, no prazo de 20 (vinte) dias, realizar na residência da 

autora estudo social sobre o caso, especialmente quanto a situação 

financeira da parte requerente e das demais pessoas que porventura 

residam na mesma residência. 09. Após, venham conclusos para 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92427 Nr: 10661-82.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abra-se vista à Defensoria Pública para manifestação.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65569 Nr: 1542-34.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFdS, LFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsados os autos, extrai-se que razão assiste à parte exequente, 

razão pelo qual defiro o pedido retro (ref.35).

Desse modo, expeça-se nova carta precatória para citação do executado, 

atentando-se para o endereço fornecido na inicial.

Com o retorno, abra-se vista à Defensoria Pública para manifestação.

Por fim, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20180 Nr: 844-04.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelly Lima de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO da competência e determino o encaminhamento 

dos autos ao Juízo da Comarca de Itumbiara/GO, procedendo-se as 

baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82536 Nr: 4562-96.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87271 Nr: 7653-97.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DIVINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela requerida, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97413 Nr: 1155-48.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de pensão por morte rural em face do INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

Em seguida, mesmo intimada, a autora não apresentou impugnação a 

contestação (ref.13).

 Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência necessário do 

falecido e a condição de dependência da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pela parte 

autora, frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e local da audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 

2018, às 17h45mim (horário oficial do estado de mato grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93193 Nr: 11073-13.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97410 Nr: 1152-93.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simplício Francisco Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

Em seguida, mesmo intimada, a parte autora não apresentou impugnação a 

contestação (ref.13).

 Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 

2018, às 17h30mim (horário oficial do estado de mato grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97409 Nr: 1151-11.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

Em seguida, mesmo intimada, a parte autora não apresentou impugnação a 

contestação (ref.13).

 Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 

2018, às 17h15mim (horário oficial do estado de mato grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97487 Nr: 1185-83.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

Em seguida, consta impugnação a contestação (ref.13).

 Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 
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legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 

2018, às 17h00mim (horário oficial do estado de mato grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97569 Nr: 1240-34.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSINETE MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97593 Nr: 1251-63.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Alves Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

Em seguida, consta impugnação a contestação (ref.13).

 Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 

2018, às 16h45mim (horário oficial do estado de mato grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96238 Nr: 475-63.2018.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENI RODRIGUES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70818 Nr: 3846-06.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNÓLIA FERREIRA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71732 Nr: 4273-03.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIRENE PIRES GONÇALVES SILVÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77208 Nr: 1227-69.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88923 Nr: 8632-59.2017.811.0059
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87292 Nr: 7661-74.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO CARNEIRO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87161 Nr: 7571-66.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celiamar Rosa de Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87383 Nr: 7714-55.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODULIA RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro, a fim de que seja retificado o sobrenome da autora 

no polo ativo da demanda, fazendo constar ODULIA DE SOUZA SANTOS.

Após, expeça-se novo ofício ao INSS conforme requerido na petição de 

ref.47.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66810 Nr: 2021-27.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese na petição retro ter sido informado que a memória do cálculo 

estava em anexo, este não acompanhou o cumprimento de sentença.

Desse modo, determino a intimação da parte autora, para, no prazo de 10 

dias, juntar ao feito os cálculos que embasaram o cumprimento de 

sentença, sob pena de remessa ao arquivo.

Com a juntada, tornem conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91761 Nr: 10260-83.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdJA, AJAdS, LEAdS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida na ref. 38.

Com a vinda, abra-se vista à Defensoria Pública para manifestação.

Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68640 Nr: 2721-03.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77637 Nr: 1457-14.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXSA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. J. MROJINSKI - PEÇAS E IMPLEMENTOS – 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RAMOS CAVALIERI 

- OAB:73741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 806 de 871



 Certifique-se quanto ao cumprimento do despacho retro.

Após, tornem conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104131 Nr: 4973-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM Táxi Aério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manuel Ros Ortis Júnior - 

OAB:5.246-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se conforme deprecado.

Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10732 Nr: 1101-68.2007.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVC Informática Comércio e Serviços

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zihuatanejo do Brasil - Açucar e Álcool S.A - 

Destilaria Gameleira, Destilaria Gameleira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026/MT, Eduardo Alves Marçal - OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte exequente, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18980 Nr: 2803-44.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Teresa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista que a parte requerente comprovou, tão somente, o 

agendamento perante o INSS, conforme fl. retro, e o indeferimento de 

fl.100 está incompleto, consoante já informado na decisão de fl.126, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado 

constituído, para que, no prazo de 30 (trinta) dias junte ao feito a decisão 

administrativa que indeferiu o benefício, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18981 Nr: 2804-29.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Santana Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista que a parte requerente comprovou, tão somente, o 

agendamento perante o INSS, conforme fl. retro, determino a intimação da 

parte autora, por intermédio do advogado constituído, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, junte ao feito a decisão administrativa que indeferiu o 

benefício, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41388 Nr: 1114-91.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Valverde de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:33577-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Considerando o acordo firmando entre as partes na segunda instância, o 

qual já foi devidamente homologado (fls.293/294) e certificado o trânsito 

em julgado (fl.299), determino a expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A

 DECISÃO

Considerando que os executados foram devidamente intimados para 

manifestarem sobre o pedido da exequente de fls. 96/100 e quedaram-se 

inertes, conforme certidão de fl. 110, DEFIRO o pedido de fls. 96/100, 

devendo ser procedida a sequência dos atos expropriatórios. Nesse 

caso, com a alienação em hasta pública de imóvel com descrição e 

valores constantes no auto de avaliação em anexo. Feitas as 

considerações:

Designo o dia 31 de outubro de 2018, às 14h00min, para a realização da 

1ª praça, e a 2º praça para o dia 30 de novembro de 2018 de 2018, no 

mesmo horário.

O edital deverá conter a descrição do bem penhorado, com suas 

características, a situação e divisas, com remissão às matrículas e aos 

registros; o valor do bem (fazendo constar como preço mínimo o valor da 

avaliação do imóvel em 1ª Praça e 50% do valor em 2ª Praça); menção da 

existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre os bens a serem 

arrematados; a comunicação de que, se o bem não alcançar lanço 

superior á importância da avaliação, seguir-se-á a segunda praça com a 

alienação pelo maior lanço.

O edital deverá ser afixado no local de costume e publicado, em resumo, 

com antecedência mínima de 5(cinco) dias, pelo menos uma vez em jornal 

de ampla circulação local.

Intimem-se a parte exequente e os executados do dia, hora e local da 

alienação judicial por intermédio de seus advogados.

Intimem-se para esses atos eventuais credores com garantia real ou com 

penhora anteriormente averbada, ao menos 10 (dez) dias antes da 1ª 

praça.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96572 Nr: 677-40.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a requerida não foi citada/intimada, conforme juntada 

retro, designo nova data para tentativa de conciliação, qual seja, 14 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

Expeça-se carta precatória para requerida, especificando o endereço 

fornecido na inicial. Conste, também, as advertências da decisão de 

ref.04.

Intime-se o autor através do oficial de justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 1909-87.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

Impugnação na ref.13.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 30 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H30MIM (horário oficial do estado de mato 

grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60000 Nr: 3289-53.2015.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Boaventura, Laura Maria de Deus 

Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sarah de Oliveira Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a autora, Laura Maria de Deus Boaventura, não foi 

localizada (ref. 60), intime-se, por edital, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56003 Nr: 999-65.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdCPC, FGCdC, VHCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

 Intime-se a representante legal dos exequentes para que informe conta 

bancária para o depósito da pensão alimentícia. Na oportunidade, deverá 

informar ainda quais os valores atualmente pendentes de pagamento e o 

endereço atualizado do executado.

Com a informação, expeça-se ofício à empregadora do executado, a fim 

de que passe a descontar em folha o valor da pensão alimentícia.

Por fim, intime-se o executado para a comprovação do pagamento do valor 

pendente até a presente data, observando-se o endereço de sua 

empregadora (SGO Projetos e Obras de Engenharia Civil), qual seja: 

Avenida Central, nº 664, sala 04, quadra 24, lotes 10 e 11, Querência/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62691 Nr: 399-10.2016.811.0059

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DE CARVALHO, JOAO EUDE DE 

CARVALHO, IZAIAS MARCIO DE CARVALHO, BENEDITA JULIA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BASILIO DE CARVALHO, ESPÓLIO 

DE ERNESTINA GONÇALVES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Indefiro o pedido de ref. 49, por entender que a expedição de ofício ao 

INSS, objetivando a descoberta dos benefícios recebidos por Benedito 

Basilio de Carvalho, são irrelevantes para o deslide da causa.

No mais, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos em 

apenso.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A

 Nos termos do provimento 056/2007, impulsiono os autos para intimação 

da parte autora por meio de seu advogado, para providênciar a publicação 

do edital de praça expedido nestes autos, em jornal de ampla circulação 

local.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 
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de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 1683-24.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Jose Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hauny Rodrigues Pereira - 

OAB:46968-GO

 Vistos.

Defiro o pedido, concedendo o prazo legal para apresentação de resposta 

à acusação.

Aguarde-se em cartório a apresentação da defesa.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81130 Nr: 3649-17.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIANGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GOMES DE SOUZA - ME, TATIENE 

MAMEDE DE CARVALHO SOUZA, Valdir Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:15182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o teor da petição retro, extrai-se que já foi prolatada 

sentença homologatória de acordo nos autos (ref.12), por conseguinte, 

tem-se um título judicial.

 Desse modo, determino a intimação do banco autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, anexar a peça processual que entender adequada 

(cumprimento de sentença), com respectiva planilha atualizada do débito, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 1541-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SOLANGE PEREIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - 

OAB:49109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97777 Nr: 1375-46.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BONFIM DE ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96916 Nr: 874-92.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELKRA DA SILVA RIBAS DE NEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 872-25.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Nazaré Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96908 Nr: 869-70.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE THIAGO BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 
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verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96333 Nr: 533-66.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR FONSECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94448 Nr: 11829-22.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 7777-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Pereira dos Santos, Vulgo "Batista"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62522 Nr: 306-47.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MENDES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8904 Nr: 1302-94.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Tarcisio Prestes de Oliveira, Luiz Alberto Prestes 

de Oliveira, Anny Cristyni Prestes de Oliveira, Elza Porto Machado, Lauro 

Prestes de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963 - MT, Erika Carvalho Assis - OAB:10905/MT, Fabíula L. 

Vani de Oliveira - OAB:MT 10.887, Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8988 - MT, Rodrigo Corbucci - OAB:3840, Valter 

da Silva Costa - OAB:OAB/MT 9704-A

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi intimada por meio de 

seus advogados (DJE 10331, publicado em 05/09/2018), para efetuar o 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver (NPC, artigo 523 "caput")e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97796 Nr: 1390-15.2018.811.0059

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se pedido de busca apreensão com fundamento no artigo 3º, §12 

do Decreto Lei n.911/1969, cuja ação principal tramita na Comarca de 

Jataí-GO.

Com o recebimento do pedido, foi determinado a expedição de mandado de 

busca e apreensão nos termos requerido (ref.04). Contudo, o meirinho 

não localizou o bem (ref.09).

 Diligencia complementares anexada na ref.13.

É o breve relato.

DECIDO.

Tendo em vista o acima relatado, consta-se que o arquivamento do 

presente pedido é medida que se impõe, eis que não obteve-se êxito na 

localização do veículo.

Desse modo, sem mais delingas, determino o arquivamento do feito com as 

baixas necessárias.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40512 Nr: 246-16.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson dos Santos Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 1988-82.2007.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luisa Carneiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves - 

OAB:8625-A, Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT, Sandro José Luz 

Costa - OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20562 Nr: 1197-44.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete da Silva Malta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20086 Nr: 750-56.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Felix de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19412 Nr: 157-27.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemar Metke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18948 Nr: 2771-39.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18906 Nr: 2729-87.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18502 Nr: 2333-13.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ribeiro Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLAVIO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000928-41.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ANTONIO FLAVIO ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

comprovar o vínculo que possui com o terceiro, devendo ser juntado 

contrato de aluguel ou outro documento comprobatório. Providencie-se, 

ainda, o reconhecimento de firma na declaração de residência juntada nos 

autos, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000602-81.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. R. (REQUERENTE)

J. P. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. G. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000602-81.2018.8.11.0059 PATRICIA GONCALVES DOS REIS JOAO 

PAULO GOMES ROSA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça ID14994856 Porto Alegre do 

Norte/MT, 1 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66274 Nr: 1839-41.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSR, Sandra de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. FERREIRA ME, REJANE ROSA FERREIRA, 

Wagton Rosa Ferreira, Charliane Mamede de Carvalho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Certifico que compulsando os autos, verificamos que a audiência 

designada para dia 13 de outubro de 2018, ref:70, foi marcada por 

equivoco pois dia 13 é sabado, assim foi redesignada para dia 17 de 

Outubro de 2018 às 13h00min, Horario Oficial do Estado de Mato Grosso, 

Considerando que a intimação pessoal das partes requeridas foi realizada 

com a data anterior, procedo com a expedição de novo mandado de 

intimação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 106427 Nr: 6263-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilton de Lucena Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Aqui se tem ação penal onde se apura a responsabilidade de ADEILTON 

DE LUCENA GUEDES, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

sanções do artigo 217-A, “caput”, e art. 213, §1º (ambos por diversas 

vezes), na forma do art. 71 (continuidade delitiva), art. 148, §1º, I e IV, art. 

147, “caput”, e art. 129, §9º, todos do Código Penal, artigo. 12, e art. 16, II, 

ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 70, “caput”, também do 

Código Penal.

Devidamente citado, o réu se encontra assistido pelo Dr. Nivaldo Silva, o 

qual já ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de novembro de 2018, às 15h00, horário oficial 

do Cuiabá/MT.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa 

constituída pelo réu.

Intime-se o acusado, devendo, ainda, ser solicitada sua escolta.

Requisite-se a presença dos policiais civis arrolados pelo Ministério 

Público para serem ouvidos como testemunhas da acusação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107023 Nr: 6583-11.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Aqui se tem ação penal onde se apura a responsabilidade de LUCAS 

ALVES DE SOUZA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso 

nas sanções do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Devidamente citado, o réu encontra-se assistido pelo Dr. Nivaldo Silva, o 

qual já ofertou resposta escrita à acusação.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, às 12h30, horário oficial 

do Cuiabá/MT.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Requisite-se a presença dos policiais civis arrolados pelo Ministério 

Público e Defesa técnica.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa 

constituída pelo réu.

Intime-se o acusado, devendo, ainda, ser solicitada sua escolta.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44324 Nr: 2570-89.2018.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Delfino Elias Fernandes, Devanir Elias 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arni Alberto Spiering, Patricia Guimarães 

Mariano Widal, Mario de Arruda Leite Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Crivelatti - OAB:8887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, diante de todo o exposto, sobretudo porque o valor do 

hectare na região ultrapassa e muito o indicado na exordial, DETERMINO A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR para que EMENDE A INICIAL, readequando o valor 

dado à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, para que, em igual 

prazo, promova o recolhimento das custas processuais sobre o valor 

retificado ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo, tudo com fulcro no 

que dispõe o Código de Processo Civil, arts. 321, sob pena do 

indeferimento da petição inicial e consequente cancelamento da 

distribuição.Após decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

p a r t e  a u t o r a ,  c e r t i f i q u e - s e  e  t o r n e m  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21199 Nr: 242-65.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice Budke-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Indústria de Calçados Ltda-ME, Banco 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente acerca da correspondência 

devolvida(verso fl.124), para que manifeste o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26440 Nr: 1029-26.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Nunes de Almeida, Sônia Maria 

Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que realizei consulta no sistema RENAJUD a fim de averiguar a 

existência de veículos em nome dos executados, no entanto, não há 

nenhum veículo registrado em seus CPF's.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12912 Nr: 662-41.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo 

Corrêa da Costa Junior - OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não veículo registrado em nome do executado no sistema 

RENAJUD, motivo pelo qual impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente para, querendo, manifestar nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34416 Nr: 896-13.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que anexo os autos o extrato determinado na decisão de ref.91, 

motivo pelo qual intimo o exequente para, querendo, manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25107 Nr: 574-61.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseno B. da Silva-ME- ME, Roseno Barros da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 1906-29.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do ACUSADO, por seu advogado, à 

contrarrazoar o recurso ministerial no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6956 Nr: 126-06.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T&JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Geraldo da Costa Ribeiro Filho - OAB:3234-B/MT, 

Gláucia Anne Kelly Rodrigues do Amaral - OAB:, Ulindinei Araújo 

Barbosa - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT

 Processo n.° 126-06.2006.811.0019Código n.º 6956Vara 

ÚnicaBLOQUEIO/PENHORA ONLINEVistos.Trata-se de petitório acostado 

aos autos pela parte requerente com pedido de penhora online a ser 

realizada em ativos financeiros de titularidade da parte executada, 

eventualmente existentes em conta bancária.Inicialmente, é importante 

ressaltar que as cooperativas de créditos passaram a integrar 

recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se desnecessária a 

expedição de ofício para tais instituições.Posto conseguinte, saliento que a 

penhora online de ativos em nome da parte devedora é perfeitamente 

cabível com o fito de alcançar a satisfação integral do débito exigido, 

mormente porque dentro da ordem preferencial legalmente prevista 

(art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele em espécie ou em aplicação em 

instituição financeira) encontra-se em primeiro lugar.Desta feita, DEFIRO a 

penhora online, do montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 
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Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado por meio de 

advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim de cumprimento no 

disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 26 de setembro 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22317 Nr: 366-14.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pereira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da DEFESA do réu, para apresentação das 

razões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13403 Nr: 1151-78.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Domingos Riquetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 Código nº 13403

Vistos, etc.

Verifica-se que os embargos à execução não foi recebido em seu efeito 

suspensivo. Dessa forma, intime-se a Fazenda Pública para se manifestar 

e requerer o que entender necessário no prazo de 15 (quinze) dias.

 Entrementes, proceda-se à busca de endereços do(s) executado(s) via 

BacenJud.

Ciência a Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos /MT, 20 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44050 Nr: 2427-03.2018.811.0019

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Quiroga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ricardo Berno, Osvaldo Luiz Rubin 

Pasqualotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que procedo a INTIMAÇÃO do REQUERENTE, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, acerca da expedição da carta precatória para a 

Comarca de Rondonópolis-MT. Ainda, que recolha as guias da missiva e, 

ou retira em Cartório, devendo comprovar sua distribuição em 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44174 Nr: 2491-13.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Moreira da Silva, Neudir Piccoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Henrique de Melo 

Santos - OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente, para que proceda ao pagamento 

do valor da diligência da oficiala de justiça referente ao cumprimento de 

dois mandados de citação.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao endereço selecionar Novo Horizonte do 

Norte-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-81.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

ANDERSON ANDREOLI SILVESTRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

DECISÃO>CONCESSÃO TUTELA ANTECIPADA Vistos. Cuida-se de ação 

de anulação de negócio jurídico c.c pedido de antecipação de tutela e 

condenação em danos morais, que Anderson Andreoli Silvestre move em 

desfavor ao Banco BMG S.A, pretendendo o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende suficientes à comprovação 

de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que foi surpreendido 

com descontos ilícitos em sua folha de pagamento com a descrição 

“cartão de crédito”, alega que embora tenha realizado um empréstimo 

consignado com o banco reclamado, jamais solicitou ou utilizou cartão de 

crédito da instituição financeira requerida, portanto, os descontos com 

valores alternados que vem sendo efetuados desde fevereiro/2015 foi 

fraude em sua folha de pagamento. Pugna pela antecipação da tutela, para 

que seja determinado ao requerido que se abstenha de efetuar descontos, 

em sua folha de pagamento, sob o pretexto de pagamento de parcelas 

referente a cartão de crédito. Relatei o necessário. Fundamento. Decido. 

Com efeito, da análise da exposição fática, verifica-se que o autor merece 

o deferimento da tutela específica pleiteada, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o 

requerente alega que não contratou o serviço de cartão de crédito, não 

havendo contrato que justifique o desconto que vem sendo realizado em 

sua folha de pagamento. Nesse sentido, destaca-se o entendimento 

jurisprudencial proferido pelo E. TJMT em caso análogo, consoante 

decisão abaixo ementada: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA 

FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS 

DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A rigor do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou 

não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo.II - No que importa para o 

deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional 

concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis 

que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à 

urgência que o caso requer.III - Pelo que dos autos consta, a instituição 

financeira agravante tem efetuado descontos mensais na folha de 

pagamento do agravado, com base em contrato de empréstimo que 

segundo alega jamais contratou e, também, eivado de possível fraude, 

refletindo grande prejuízo na esfera patrimonial do autor. (SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017). Negritei A jurisprudência 

pátria tem pontificado como legítima a decisão que defere antecipação de 

tutela para determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de 

pagamento, quando há suspeita de contratação fraudulenta, vejamos; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO 

MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. DETERMINAÇÃO DE 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA AGRAVADA. 1. 

Não merece reparos a decisão que deferiu a antecipação de tutela para 

determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento 
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da parte ora agravada, tendo em vista a suspeita de contratação 

fraudulenta. Se o valor fixado a título de multa por descumprimento do 

quanto determinado é coerente, encontra-se dentro dos limites da 

razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao 

cumprimento da determinação judicial, ele não deve ser reduzido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Classe: Agravo de 

Instrumento,Número do Processo: 0020417-03.2016.8.05.0000, Relator 

(a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 

01/02/2017 (TJ-BA - AI: 00204170320168050000, Relator: Maurício 

Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/02/2017). Negritei. É exatamente esta a hipótese, o cartão de crédito 

segundo se alega, não foi solicitado pelo requerente, sendo trazido à 

discussão neste processo, não se podendo de antemão admitir que os 

descontos continuem sendo efetuados na folha de pagamento do 

requerente, sob pena de causar dano. Assim sendo, os documentos 

carreados aos autos demonstram indícios da probabilidade do direito, 

somando-se a isto o fato da impossibilidade da produção de provas pelo 

requerente, anotando que nenhum prejuízo resultará à requerida e 

registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

financeira que advêm ao consumidor em virtude de descontos em sua 

folha de pagamento, configurando o perigo de dano, lanço mão do que 

dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, e defiro o postulado em 

comento. “Ex positis”, com fulcro no artigo 300 do CPC/15, DEFIRO a tutela 

antecipada na forma pleiteada na exordial, DETERMINANDO ao banco 

requerido que se abstenha de efetuar descontos, referentes a cartão de 

crédito realizado na folha de pagamento do autor, até que seja resolvida a 

discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato, a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) mensal, em caso de descumprimento da presente decisão. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida o encargo da prova quanto à 

existência da relação jurídica. Proceda-se a citação e intimação da 

reclamada, com observância aos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil c/c artigo 18 e 20 da Lei nº. 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Intime-se. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 18 

de setembro de 2018. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto, em 

Cumulação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-19.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GREISSI KELLI MATILDE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Certifico que 

intimo as partes acerca da audiência de conciliação que foi redesignada 

para o dia 09/11/2018 às 14h15min, nesta comarca. Porto dos 

Gaúchos/MT, 1 de outubro de 2018 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-06.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CRISTINA BASTOS RIGO (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO CERTIFICO QUE 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FOI DESIGNADA PARA 09/11/2018 13:45 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS. Porto 

dos Gaúchos/MT, 1 de outubro de 2018 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-03.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI (ADVOGADO(A))

LEANDRO BUDKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Certifico que a 

audiência de conciliação foi redesignada para 09/11/2018 às 14h30min, 

motivo pelo qual intimo as partes, via DJe. Porto dos Gaúchos/MT, 1 de 

outubro de 2018 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-43.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

QUERINO NUNES DA MOTA NETO (EXEQUENTE)

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Certifico que a 

audiência de conciliação foi designada para o dia 09/11/2018 às 14h45min. 

Porto dos Gaúchos/MT, 1 de outubro de 2018 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-73.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE CARVALHO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 CERTIDÃO Certifico que intimo a autora, 

via DJe, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018 às 14h00. PORTO DOS GAÚCHOS, 1 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21911 Nr: 54-38.2014.811.0019

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Machado Ludwig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEOVANE MACHADO LUDWIG, Cpf: 

83009337191, Rg: 1190649-9, Filiação: Juraci Machado e Valdemiro 

Ludwig, data de nascimento: 31/10/1977, brasileiro(a), natural de Porto 

dos Gaúchos-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 6635261231. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de TERMO 

CIRCUNTANCIADO DE OCORRÊNCIA, registrado sob nº 

54-38.2014.811.0019, Código 21911 e instaurado em face de GEOVANE 

MACHADO LUDWIG.SENTENÇACuida-se de TERMO CIRCUNTANCIADO DE 

OCORRÊNCIA instaurado em face de GEOVANE MACHADO LUDWIG, 

como incurso nas sanções do(s) artigo(s). 28, caput, da Lei n. 11.343, de 

23 de Agosto de 2006.Relatório dispensado nos termos do Art. 81, §3º, da 

Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃOO fato típico sob o qual recai ao 

increpado é o disposto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343, de 23 de Agosto 

de 2006, com a seguinte redação: “quem adquirir, guardar, tiver em 

depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os 
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efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida 

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo”.Ademais, 

de acordo com o art. 30 da citada Lei, “prescrevem em 2 (dois) anos a 

imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção 

do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.Cabe 

inicialmente verificar a possível ocorrência da prescrição por ser matéria 

de ordem pública (art. 61 do CPP) e, em decorrência do lapso temporal do 

trâmite processual. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado 

em virtude de não ter sido exercido dentro do prazo legal, ou seja, diante 

da inércia do Estado, ocorre a extinção da punibilidade. No presente caso, 

por estar se analisando o período compreendido entre a data da 

consumação do crime (em regra) e, antes do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, será verificada a prescrição da pretensão 

punitiva (art. 109 do CP).Nesse sentido, deve-se atentar que a prescrição 

deve ser analisada em relação a cada delito isoladamente, de sorte que, 

caso haja eventual concurso de crimes, a soma ou o aumento das penas 

não serão considerados para o cálculo do prazo prescricional (art. 119 do 

CP e Súmula 497 STF). Outrossim, na prescrição da pretensão punitiva, 

em especial da prescrição em abstrato, deve-se levar em atenção o termo 

inicial da contagem (em regra a consumação do delito), bem como os fatos 

interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena abstrata prevista com os 

respectivos prazos (art. 109 do CP).Trazendo as informações e 

regramentos ao presente caso, passa-se a análise quanto à prescrição 

da pretensão punitiva propriamente dita, ou em abstrato, do delito narrado 

na inicial.No presente caso, tomando-se que o marco inicial é da 

consumação do crime que se deu em 28/12/2013 e, até a presente data 

(13/08/2018) não houve quaisquer causas interruptivas da prescrição 

(art. 117 do CP), ou seja, transcorrendo um prazo superior a 02 (dois) 

anos (prazo prescricional aplicável na espécie), tem-se que houve a 

ocorrência da prescrição punitiva estatal, devendo ser reconhecida a 

extinção da punibilidade do delito insculpido no art. 28, caput, da Lei n. 

11.343, de 23 de Agosto de 2006 em favor do increpado, nos termos do 

Artigo 107, IV, do Código Penal. 3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando 

que em relação ao delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343, de 23 

de Agosto de 2006 ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 30, da Lei 

n. 11.343/06, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do CP, 

DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a 

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do increpado GEOVANE MACHADO LUDWIG, 

pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que 

esta produza seus jurídicos e legais efeitos.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe o número 

do presente feito (artigo 974 e 1453 da CNGC).Ademais, considerando 

que “na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Caso não haja defensor nomeado, intime-se via edital.Transitada 

esta em julgado, encaminhem os presentes autos ao arquivo 

definitivo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às providências.Porto dos 

Gaúchos, 13 de agosto de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto 

emCumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dulcinéia dos Santos 

Morimã, digitei.

Porto dos Gaúchos, 01 de outubro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000062-62.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EMILVA RODRIGUES MATOS (REQUERENTE)

MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE MARIA DA MAIA (REQUERIDO)

JOAO BOSCO VITAL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Tentativa de Conciliação, designada para o 

dia 29/11/2018, às 13:30 horas(MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45027 Nr: 1461-51.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Gomes de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para juntar aos autos seus dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico de Levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3915 Nr: 1502-67.2005.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Levino de Oliveira, Diógenes Souza 

Wanderley, Jairo Santiago da Silva, Jeorge Emboaba de Souza, Jefferson 

Gomes da Silva, Jean Pereira Brito, João Batista Barros de Souza, Sinval 

Ribeiro da Silva, Waldivino Barbosa de Souza, Sebastião Barbosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados 

SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA (nas. 10/02/1942); JEORGE EMBOABA 

DE SOUZA (nas. 14/04/1982) e JEFFERSON GOMES DA SILVA (nas. 

08/07/1982), nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com os art. 109, 

inciso I, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal Brasileiro, bem como 

artigo 61 do Código de Processo Penal, em relação ao delito do artigo. 121, 

§2º, inciso IV, do Código Penal.Ciência ao Ministério Público.Intime-se a 

Defensoria Pública, bem como a Causídica habilitada aos autos.Intimem-se 

os Corréus.Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as 

comunicações necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, 

arquivando-se os autos em face dos acusados Sebastião Barbosa de 

Souza; Jeorge Emboaba de Souza e Jefferson Gomes da Silva.Havendo 

ob je tos  apreendidos,  proceda-se consoante  o r ien ta  a 

CNGC/MT.Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta 2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 3915 Nr: 1502-67.2005.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Levino de Oliveira, Diógenes Souza 

Wanderley, Jairo Santiago da Silva, Jeorge Emboaba de Souza, Jefferson 

Gomes da Silva, Jean Pereira Brito, João Batista Barros de Souza, Sinval 

Ribeiro da Silva, Waldivino Barbosa de Souza, Sebastião Barbosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 – Autos n. 2512-73.2010.811.0017 – Cód. 31271.Os acusados João 

Batista Barros Souza e Jeorge Emboaba de Souza foram interrogados via 

carta precatória. (fls. 560/562 – CD Fl. 563).O Parquet manifestou à fl. 564, 

onde descrita oportunidade requereu desistência das demais testemunhas 

não ouvidas em juízo. A Causídica dos denunciados Sebastião; Jeorge e 

João Batista requereu a oitiva de suas testemunhas de defesa, todavia 

não indicou o endereço atualizado do mesmo, oportunidade que pleiteou a 

busca via Siel ou outro mecanismo de pesquisa. (fl. 567).Encontra-se 

pendente de manifestação pela Defensoria Pública quanto aos demais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 816 de 871



réus do feito.Vieram os autos conclusos. Eis o relato necessário.Decido. 

Primeiramente, nota-se que foi expedido carta Precatória a Comarca de 

Goiânia-GO, para inquirição da testemunha José Carlos Pedro Pontes e a 

vítima Isac Bezerra Lacerda. Todavia, até presente momento não constam 

informações de seu cumprimento nos autos. (fl. 529).Deste modo, 

oficie-se a Comarca de Goiânia - GO, solicitando informações sobre a 

carta precatória encaminhada, bem como sua devolução com seu fiel 

cumprimento.Destarte, considerando o pedido da defesa à fl. 567, ressalto 

que não consta nos autos o CPF das testemunhas, o que impossibilita a 

pesquisa junto aos órgãos conveniados a esse juízo.Assim, intime-se a 

parte autora, através da Causídica peticionante via DJE, para que forneça 

o número do CPF das testemunhas de defesa, a fim de viabilizar a 

diligência requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que a falta de 

resposta será considerada com desistência às respectivas testemunhas. 

Por fim, Intime-se a Defensoria Pública, atuante nesta Comarca, que assisti 

os direitos dos demais acusados, para manifestar acerca da desistência, 

bem como sobre a necessidade da oitiva de suas testemunhas. Ciência ao 

Ministério Público.Após, certifique-se o transcurso dos prazos e, 

façam-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA, haja 

vista Processo da Meta - 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37739 Nr: 1621-47.2013.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luzirene Pereira da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FernandoRudge Leite - OAB:SP 

84746, Luiz Antonio Gomieiro - OAB:SP154.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante as pesquisas de endereços aportadas em fls. retro, manifeste-se a 

parte requerente, requerendo o que de direito.

Deixo de realizar a pesquisa via sistema Renajud, pois o mesmo é um 

sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo CNJ, que 

interliga a jurisdição ao Departamento Nacional de trânsito (DENATRAN). 

Com isso, o RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que permite consultas 

de ordens judiciais de restrição de veículos, e não a pesquisa de 

endereços.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33811 Nr: 2543-59.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal e Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Oco da Taboca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado infrutífero aportado em fls. retro, 

manifeste-se a parte exequente, requerendo o que de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21057 Nr: 1961-93.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teago Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença oposta, mantendo-se íntegro o processo executivo. Conforme 

entendimento sumulado do STJ (Súmula 519), não são cabíveis honorários 

advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, 

sendo a fixação de honorários possível apenas no caso de acolhimento 

da impugnação ainda que parcial. Considerando o acolhimento da 

impugnação ao cumprimento de sentença atinente ao excesso de 

execução, em sintonia com o princípio da causalidade, condeno a parte 

autora/exequente em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

excesso de execução. Ressalto, todavia, que as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade, eis 

que o autor é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, 

do CPC. Por fim, nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo 

Civil, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal em favor do autor/exequente (R$ 4.258,11), e 

o relativo aos honorários sucumbenciais do seu advogado (R$ 5.152,45). 

Comunicado nos autos o depósito/pagamento, expeçam-se Alvarás 

eletrônicos para levantamento dos valores. Após, tornem conclusos para 

extinção pelo pagamento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132477 Nr: 2198-54.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerzilene da Fonseca Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora GERZILENE DA FONSECA CARVALHO, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: 

CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data do requerimento administrativo do benefício.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente 

do trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento 

de referido comando.Quanto as prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária pelo INPC no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006 (09/2006 em diante), que incluiu o 

artigo 41-A na Lei 8.213/91, a partir do vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009).A correção monetária e os juros devem incidir 

na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 1980-26.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera de Jesus Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte a 

autora CÍCERA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA, no valor de 01 (um) 

salário mínimo nacional, inclusive 13º, a contar da data do requerimento do 

benefício em sede administrativa (05/10/2015), nos termos do artigo 74, II, 

da Lei 8.213/91. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
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Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando. Quanto as 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

pelo INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006 (09/2006 em diante), que incluiu o artigo 41-A na Lei 

8.213/91, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da 

citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009).A correção monetária e os juros devem incidir na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. ISENTA a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144820 Nr: 1812-19.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Gomes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credinvest Facility Fomento Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERIVALDO LIRA ALVES - 

OAB:111386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao teor da Certidão do Oficial de Justiça retro, IMPULSIONO o 

feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte Autora para 

complementar a Diligência do Oficial para o devido cumprimento do ato 

Deprecado, "pois a referida área se localiza as margens do rio Tapirapé, 

no município de Luciara, divisa com Porto Alegre do Norte."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32402 Nr: 1056-54.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaira Batista da Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural por 

invalidez proposto por Jaira Batista da Silva Alves, por conseguinte, 

extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em honorários e 

custas judiciais, pelo fato da autora ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44694 Nr: 1300-41.2015.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Apinagé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho pedido 

inicial de impugnação a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, para 

indeferir Justiça Gratuita ao Impugnado.Certificado o decurso do prazo 

recursal, proceda-se o desapensamento e após o preparo das custas 

devidas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132167 Nr: 2026-15.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Northon Albino Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006-A

 Autos ID N.º 132167

Vistos.

Considerando a comunicação do D. Promotor de Justiça desta Comarca, 

por meio do Ofício n° 199/2018-PJSFA (anexo), informando sobre seu 

afastamento por razões de férias a serem usufruídas, no período 

compreendido entre 09 a 18 de abril de 2018, resta prejudicada a 

audiência anteriormente designada.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 14/11/2018, às 

17h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140646 Nr: 2857-92.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Nunes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES da Perícia Médica que se realizará 

no 10 de Outubro do corrente ano, às 09h30min, perante a Sala do 

CEJUSC, localizada nas dependências do Fórum local na Av. Dr. José 

Fragelli n. 786-Centro, acompanhado dos últimos documentos médicos de 

exames realizados, a fim de ser submetido a perícia médica com a 

profissional Dra. Denise Cristina Alves Carvalho Coutinho

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132867 Nr: 27-90.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney Pereira Lopes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para se manifestar sobre a 

certidão do Oficial de Justiça à fl. 42, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19868 Nr: 756-29.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Alves Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora ALBERTINA ALVES GUIMARÃES, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de 

aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da 

distribuição da ação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que 

estabelece que, nesta hipótese, deverá ser considerada como data de 

entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, para 
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todos os efeitos legais. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35659 Nr: 1768-10.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimafe - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:MT Nº 6443

 Vistos, etc.

Ante a pesquisa com resultado integral aportado em anexo, intime-se a 

parte executada para que se manifeste.

Após, intime-se o Exequente para que requeira o que entender de direito.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140979 Nr: 3063-09.2017.811.0017

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO BRAGA NASCIMENTO, Cpf: 

97794597153, Rg: 1802070-4, Filiação: João Nunes do Nascimento e Maria 

Neusina Braga do Nascimento, data de nascimento: 30/08/1976, 

brasileiro(a), natural de São Félix do Araguaia-MT, convivente, 

comerciante, Telefone (66) 8421-0170 e atualmente em local incerto e não 

sabido BONFIM LOPES PINTO, Cpf: 01582104174, Rg: 2253945-0, Filiação: 

Francisca Lopes Pinto e Raimundo Moreira Pinto, data de nascimento: 

15/08/1978, brasileiro(a), natural de Araguaçu-GO, convivente, do lar, 

Telefone (66) 98415-8562. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação também das partes acerca da revogação das 

medidas protetivas de urgência de fls..

Sentença: Diante do exposto, REVOGO as presentes medidas protetivas e 

ante a cessação de sua necessidade e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Tomem-se as seguintes 

providências:1) Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca; 

2) Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que nada a impede de 

requerer novas medidas protetivas, havendo justa motivação;3) Dê-se 

ciência ao Ministério Público. 4) Por fim, com o trânsito em julgado, 

arquive-se autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 01 de outubro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135707 Nr: 1977-37.2016.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Demito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Gomes Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada 

a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes 

envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. 

Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 927 do 

CPC/1973, norma em vigor na época dos fatos, impõe-se o deferimento do 

pleito liminar, nas ações de interdito proibitório. (AI 94113/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 

05/12/2016)DECIDO:Por todo o exposto, com fundamento no art. 678 do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para 

o fim de determinar a suspensão da Liminar conferida nos autos de cód. 

45988 (fls. 208/218), EXCLUSIVAMENTE em relação à área da Fazenda 

Rambo (registrada no CRI de São Félix do Araguaia – MT sob o n° 17.224), 

retornando o Embargante ao “status quo ante” da aludida decisão. Por 

conseguinte, por ora, torno sem efeito o mandado cominatório expedido 

nos autos da ação de interdito proibitório (código 45988).INDEFIRO o pleito 

de sobrestamento dos autos de cód. 45988, uma vez que se trata de 

procedimento possessório, no qual envolve outras partes e, ainda, outra 

Fazenda (Fazenda Castanhal), não vislumbrando nenhum prejuízo no 

curso regular das demandas simultaneamente.Considerando que a 

Embargada já apresentara contestação ao presente feito, a qual fora 

juntada nos autos de cód. 45988 (fls. 365/387), determino o seu 

desentranhamento,  com a consequente juntada neste 

processo.Outrossim, incabível a pretensão da parte embargada de 

reabertura do prazo para ratificação/retificação da contestação, haja vista 

que operou-se a preclusão consumativa. Intime-se o Embargante para, 

querendo, oferecer impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Ultrapassados os prazos, com ou sem manifestação, tornem-me os 

autos conclusos para análise.Traslade-se cópia deste “decisum” aos 

autos de cód. 45988.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133939 Nr: 767-48.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duana Viana Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PontoFrio.Com/ Cnovo Comércio Eletrônico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Susshunmo Ferreira Araújo 

Alves - OAB:20664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 13:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31131 Nr: 2372-39.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dominga Rodrigues Pinto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC.Condeno a parte autora nas custas e despesas 

processuais, observada a condição suspensiva de exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, eis que beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC.Transitada em julgado esta 

sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de 

nova determinação. P. R. I. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139957 Nr: 2418-81.2017.811.0017

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID ALVES DE SOUSA, Cpf: 

04071362154, Rg: 29676320, Filiação: Doracy Alves Pereira e Gileno 

Batista de Sousa, data de nascimento: 13/07/1994, brasileiro(a), natural de 

Araguaina-TO, solteiro(a), serviços gerais e atualmente em local incerto e 

não sabido ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA, Filiação: Marilene Gomes 

Oliveira, data de nascimento: 12/03/1987, brasileiro(a), natural de Vila 

Rica-MT, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Ainda, intimando as partes acerca da revogação das 

medidas protetivas de urgência..

Sentença: Diante do exposto, REVOGO as presentes medidas protetivas e 

ante a cessação de sua necessidade e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Tomem-se as seguintes 

providências:1) Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca; 

2) Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que nada a impede de 

requerer novas medidas protetivas, havendo justa motivação;3) Dê-se 

ciência ao Ministério Público. 4) Por fim, com o trânsito em julgado, 

arquive-se autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.São Félix do Araguaia – MT, 12 de abril de 

2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 01 de outubro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136375 Nr: 2432-02.2016.811.0017

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Antônio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO ANTÔNIO PEREIRA DOS 

SANTOS, Cpf: 05974639138, Rg: 2436339-1, Filiação: Doralice Pereira 

Pinto e Hemaxuel da Silva Santos, data de nascimento: 25/08/1998, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 

(66) 98407-8109 e atualmente em local incerto e não sabido CAROLINE 

SAMPAIO LIMA, Rg: 2838247-1, Filiação: Mria dos Anjos Sampaio Peres e 

Osvaldo Peres Lima, data de nascimento: 23/11/2000, brasileiro(a), natural 

de São Félix do Araguaia-MT, solteiro(a), empregada doméstica, Telefone 

(66) 8431-7996. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. ...Intimação da partes, sobre o teor da sentença e, 

acerca da revogação da medidas protetivas de urgência..

Sentença: Diante do exposto, REVOGO as presentes medidas protetivas e 

ante a cessação de sua necessidade e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Tomem-se as seguintes 

providências:1) Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca; 

2) Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que nada a impede de 

requerer novas medidas protetivas, havendo justa motivação;3) Dê-se 

ciência ao Ministério Público. 4) Por fim, com o trânsito em julgado, 

arquive-se autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.São Félix do Araguaia – MT, 12 de abril de 

2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 01 de outubro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52881 Nr: 972-33.2013.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Poquiviqui da Silva, Humberto 

Rafael Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - OAB:24.919, 

Dione Karoline Gonçalves Holanda - OAB:20694, JEANA VALERIA 

MENDES ALVES - OAB:20246/O, Jorge Antonio Gonçalves Junior - 

OAB:24346-O, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, NAJLA 

MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630, Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238, PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN - OAB:288386, 

TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25.293, Valeria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado HUMBERTO RAFAEL 

BARBOSA LIMA, mediante a observância da seguinte medida cautelar, a 

qual deverá ser cumprida sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade 

e decreto da prisão preventiva:a)Manutenção de endereço atualizado nos 

autos;[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51403 Nr: 911-12.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 911-12.2012.811.0011

CÓDIGO 51403

Vistos.

Tendo em vista que aparte autora já carreou aos autos o indeferimento do 

requerimento administrativo, deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.

 Intime-se a autarquia requerida, para, querendo, apresentar contestação 

de mérito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 
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art. 344, ambos do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 27 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31512 Nr: 1008-46.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Gaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC, para CONDENAR o requerido a CONCEDER o benefício 

previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. Para a data de início do 

benefício, fixo a data do indeferimento administrativo, qual seja 

30/11/2015, nos termos do art. 74, inciso I da Lei nº 8.213/91.Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Expeça-se o respectivo ofício à gerencia do INSS, em Cuiabá-MT, 

para a devida implantação, conforme a presente determinação.Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (um mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, 

dispensando-se o reexame necessário.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 19 de setembro de 2.018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59748 Nr: 168-26.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Herrera Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, onde o 

Requerido pleiteou a concessão de aposentadoria rural por idade, 

portanto, EXTINGUINDO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do CPC.Condeno ainda o Requerente nas custas processuais, 

todavia suspendo sua exigência pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

quando ocorrerá a prescrição, tendo em vista a gratuidade da justiça 

deferida nos autos.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que não é 

o caso de reexame necessário, ante a improcedência total.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência.Porto Esperidião MT, 20 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28285 Nr: 382-95.2009.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina da Rocha Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .., JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a 

conceder a aposentadoria rural por idade ao autor, no valor de um salário 

mínimo, bem como décimo terceiro salário, EXTINGUINDO o feito com 

resolução de mérito (art. 487, I do CPC).Para a data de início do benefício 

fixo a data desde a data do indeferimento administrativo, qual seja, 24 de 

novembro de 2015, conforme documento juntado com a inicial.Por força do 

artigo 1.288 da CNGJ declaro:I-ALBERTINA DA ROCHA LEITE; II-Benefício 

previdenciário aposentadoria rural por idade; III- Valor do salário mínimo; 

IV- 24 de novembro de 2015V-Salário mínimo;VI-24 de novembro de 

2015Portanto, a partir de 29 de junho de 2009, os valores em atraso 

deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da Lei Federal 

n.º 11.960/2009. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT, .... Condeno ainda o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas, eventualmente vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 do STJ). Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, 

ou o direito controvertido, não excede a mil salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de 

acordo com o art. 496, § 3.º inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência.Porto Esperidião MT, 20 de setembro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28616 Nr: 704-18.2009.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Benedita Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a 

conceder a aposentadoria rural por idade à autora, no valor de um salário 

mínimo, bem como décimo terceiro salário, EXTINGUINDO o feito com 

resolução de mérito (art. 487, I do CPC).Para a data de início do benefício 

fixo a data desde a data do indeferimento administrativo, qual seja, 08 de 

Agosto de 2016, conforme documento juntado com a inicial.Por força do 

artigo 1.288 da CNGJ declaro:I-ANA BENEDITA MENDES; II-Benefício 

previdenciário aposentadoria rural por idade; III- Valor do salário mínimo; 

IV- 08 de Agosto de 2016V-Salário mínimo;VI-08 de Agosto de 

2015Portanto, a partir de 29 de junho de 2009, os valores em atraso 

deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da Lei Federal 

n.º 11.960/2009. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá – MT, ..., para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora. Condeno ainda 

o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas, eventualmente vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). Isento a parte requerida de custas e 

despesas processuais. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 
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trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a mil salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3.º inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.Porto Esperidião MT, 20 

de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29925 Nr: 978-45.2010.811.0098

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, destaco a existência da Exceção de Suspeição – 

autos nº 64-34.2017.811.0098 – código 59609, ajuizada por ÁUREO 

MARCOS RODRIGUES, em face desta magistrada.Fora proferida decisão 

por esta julgadora em 03/03/2017, nos autos de suspeição em epígrafe, 

não reconhecendo a suspeição alegada, oportunidade na qual 

destacou-se, ainda, que as alegações do Excipiente não se amoldavam a 

nenhum dos requisitos legais da suspeição, em especial, o artigo 145 do 

Código de Processo Civil, in verbis:Art. 145. Há suspeição do juiz:" I - 

amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;II - 

que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes 

ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes 

acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às 

despesas do litígio;III - quando qualquer das partes for sua credora ou 

devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em 

linha reta até o terceiro grau, inclusive;IV - interessado no julgamento do 

processo em favor de qualquer das partes.§ 1o Poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas 

razões.§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:I - houver sido 

provocada por quem a alega;II - a parte que a alega houver praticado ato 

que signifique manifesta aceitação do arguido."Assim, determinou-se a 

remessa do respectivo feito (exceção de suspeição - 59609) ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, competente para apreciação e 

julgamento.Não obstante o firme posicionamento desta magistrada quanto 

a decisão ora mencionada, em juízo de cautela, entendo prudente 

aguardar o desfecho final da aludida exceção de suspeição pelo e. 

Tribunal de Justiça, para novas atuações nos autos em que o Excipiente 

seja parte.Portanto, aguarde-se o julgamento da Exceção de Suspeição, 

código 59609, em trâmite na instância superior, após o retorno dos autos, 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 27 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50723 Nr: 2791-43.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Alves Taveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR - OAB:11849/B, SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - OAB:8996

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia para o fim de absolver EDVALDO ALVES 

TAVEIRA, já qualificado nos autos, pelo delito previsto no art. 12 da Lei 

10.826/03, com fulcro no art. 386, III, do CPP, bem como para CONDENAR o 

mesmo, como incurso nas penas do art. 16 da Lei 10.826/03, conforme 

imputações a ele atribuídas na denúncia de fls. 1-D/1-F.(...)Estando 

preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direitos, a serem especificadas em audiência admonitória.Havendo a 

substituição supra, não há falar em suspensão condicional da pena (art. 

77, III, do CP).O(...) Declaro o perdimento da arma, munições e demais 

petrechos listadas às fls. 71/72, que ainda estiverem apreendidas, 

devendo ser remetido ao Comando do Exército, consoante art. 25 da Lei 

nº 10.826/03 e art. 1.479 da CNGC, nos termos do Provimento nº 05/2017- 

CGJ, o qual dispõe sobre o depósito e destinação legal de armas 

apreendidas nas dependências das unidades judiciárias.Oportunamente, 

após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:a) Lance 

o nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a 

acusação, expeça-se guia de execução provisória, conforme item 

7.29.8.1 da CNGC/MT.Observe-se a detração penal, nos termos do art. 42 

do Código Penal.c) Em cumprimento ao disposto no art. 71, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) Oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.P.R.I.C.Porto 

Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56464 Nr: 924-06.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu EVANDRO MARQUES DE 

OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 147, 

caput, do Código Penal, c/c art. 61, II, “f” do mesmo código, em concurso 

material com o art. 129, §9º, também do CP.Passo a dosar a pena a ser 

aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal.DOSIMETRIA 

PENAL DO DELITO DE AMEAÇA (ART. 147 CP(...)DO CONCURSO 

MATERIAL DE DELITOS (art. 69 do CP):Em sendo aplicável a regra 

disciplinada no art. 69, do Código Penal (concurso material), fica o réu 

DOUGLAS ISAIAS condenado, definitivamente, à pena de 04 (quatro) 

meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.Fixada a pena corporal 

inferior a 04 (quatro) anos, bem como pela ausência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, fixo como regime inicial de cumprimento de pena 

aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal. (...)II- 

proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou 

estabelecimentos congêneres;III- proibição de ausentar-se desta Comarca, 

por mais de oito dias, sem anuência prévia do Juízo;IV- comparecimento 

mensal em Secretaria para informar e justificar suas atividades;V- manter 

o endereço atualizado nos autos.Isento o réu do pagamento de custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;b) 

Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o 

trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução 

provisória, conforme item 7.29.8.1 da CNGC/MT.c) Em cumprimento ao 

disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) Oficie-se ao 

órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.P.R.I.C.Porto 

Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56513 Nr: 961-33.2015.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rodrigo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o réu FERNANDO 

RODRIGO PEREIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do 

art. 129, §9º, do Código Penal, bem como para ABSOLVÊ-LO do delito 

previsto no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal.Passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu, 

nos termos do art. 68 do Código Penal.(...) a) demonstração cabal da 

propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); b) 

ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na 

manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e c) não estar o bem 
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sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).Nesse diapasão, 

compulsado detidamente os autos, verifica-se que não existe interesse na 

continuidade da apreensão do veículo constrito, em razão de não possuir 

mais utilidade para o processo, tendo em vista que o mesmo já foi 

sentenciado, e ainda, não possuiu nenhuma relação com os fatos 

narrados, sendo apenas apreendido na posse do acusado, conforme 

narrativa do (...)Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;b) 

Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o 

trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução 

provisória, conforme item 7.29.8.1 da CNGC/MT.c) Em cumprimento ao 

disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) Oficie-se ao 

órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.P.R.I.C.Porto 

Esperidião/MT, 24 de setembro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57655 Nr: 254-31.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Camargo Moraes, Anderson 

Borges Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia, para o fim de JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado HUGO HENRIQUE CAMARGO MORAES, já qualificado, em 

razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto 

aos delitos previstos nos artigo 309 e 310 da Lei 9.503/97, bem como art. 

180 do CP e 244-B da Lei 8.069/90, o que faço com fulcro no artigo 107, 

IV, do CP, e ainda, para ABSOLVER ANDERSON BORGES MANOEL do 

delito previsto no art. 309 da Lei 9.503/97, com fulcro no art. 386, III, do 

CPP. Por fim, CONDENO este como incurso nas sanções penais previstas 

nos arts. 310 da Lei 9.503/97, c/c art. 180 do CP e 244-B da Lei 8.069/90, 

todos em concurso formal de delitos.(...)Ressalte-se que tal determinação 

é meramente formal, não alterando a situação atual do veículo, uma vez 

que fora entregue há mais de 02 (dois) anos às pessoas 

responsáveis.Tendo em vista a nomeação de fl. 87, e a prestação de 

serviços advocatícios do Dr. Otávio Simplício Kuhn OAB/MT nº 14.238, 

arbitro-lhe honorários no importe de 10 (dez) URH’s, com base na tabela 

da OAB e na extensão dos trabalhos prestados, devendo expedir-se a 

competente certidão.Isento o réu do pagamento das custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado tomem-se as 

seguintes providências:a)Lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;c)Em 

cumprimento ao disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.P.R.I.C.Porto Esperidião/MT, 01 de outubro de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56773 Nr: 1107-74.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o réu JADER LUIZ DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do 

art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, c/c art. 298, III, da mesma lei, e 

ABSOLVÊ-LO quanto ao delito tipificado no art. 309 da Lei nº 9.503/97, 

com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em decorrência da 

aplicação do princípio da subsidiariedade. Em atenção ao disposto no art. 

(...), assim mantenho a pena no mínimo legal tendo em vista a súmula 231 

do STJ, fixando a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção, a 

qual torno definitiva, frente à inexistência de causas de diminuição ou 

aumento de pena.Com fundamento no art. 293 da Lei 9.503/97, também 

aplico ao condenado a pena de proibição de obter a permissão ou 

autorização para dirigir ou, caso já esteja habilitado, a sua suspensão, 

pelo período de 02 (dois) meses.Em atenção ao critério trifásico de 

dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de 

multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário 

mínimo vigente à data dos fatos.O regime de cumprimento da pena será o 

aberto,(...)Vincule-se a fiança recolhida às fls. 18/20 ao executivo de 

pena.Por fim, tendo em vista a nomeação de fl. 51, e a prestação de 

serviços advocatícios do Dr. Kleber de Souza Silva OAB/MT 8002, 

arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 10 (dez) URH’s, tomando 

em conta a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, 

devendo-se expedir a competente certidão.(...)a partir da data do trânsito 

em julgado da sentença.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Como já asseverado, tendo em vista que o réu não foi 

encontrado em seu endereço para intimação, sendo decretada a sua 

revelia (fl. 70), intime-se por edital desta sentença.Porto Esperidião/MT, 01 

de outubro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 162, §4° do Código de Processo Civil c.c item 2.17.4.7, 

Seção 2 e 7.35.1 e ss da Seção 35 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o(s) réu(s), para, no prazo de 8 (oito) dias, 

apresentar(em) as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo 

Ministério Público, assim como, no mesmo prazo, apresentar(em) as 

razões do(s) recurso(s) de Apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62550 Nr: 197-42.2018.811.0098

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Estevam de Lacerda, Anderson Lacerda Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda, 

Espólio de Elizeu Estevam de Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE GOMES ALVARENGA - 

OAB:16658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, §4º, do Código de Processo Civil e Provimento 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para que se manifeste quanto a certidão do Senhor 

Oficial de Justiça às fls. 71.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46026 Nr: 680-63.2017.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍRA, LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 
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OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de Averiguação Oficiosa de Paternidade, requerida 

pela Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais em relação ao menor 

ÍTALO RENAN ALVES.

As partes compareceram em Juízo e realizaram a coleta dos dados 

genéticos para realização do exame de código genético.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não se faz necessária a produção de outras provas, diante da prova 

pericial realizada.

A paternidade de Dolmar Andre em relação ao autor foi positivada pelo 

exame do código genético (DNA), cujo laudo restou juntado aos autos, o 

qual goza de uma probabilidade de 99,999999% de acerto, no qual consta: 

“A PROBABILIDADE DE PATERNIDADE É DE 99,99%”.

 É bem de ver, ademais, que não emerge dos autos qualquer circunstância 

que infirme a seriedade e idoneidade do laudo pericial e de seus 

subscritores, profissionais devidamente habilitados.

Diante disso, mostra-se desnecessária a produção de prova oral, pois a 

mesma não teria o condão de alterar a verdade posta na perícia judicial.

Sendo assim, de rigor a procedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto para DECLARAR 

ÍTALO RENAN ALVES filho de DOLMAR ANDRE.

Intimem-se, pessoalmente, os genitores desta SENTENÇA, devendo indicar 

a este juízo eventual MODIFICAÇÃO do nome COMPLETO do menor, 

modificação esta que, desde já, DEFIRO.

Transitada esta em julgado, expeça-se o devido mandado de averbação, 

acrescentando-se o patronímico do réu, incluindo ainda os avós paternos, 

mantendo-se inalterados os demais termos.

P.R.I.C.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53544 Nr: 4491-31.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUGUSTO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRTO LUIZ FASOLO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:20864MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 Vistos.

SECRETARIA: cadastrar advogados do polo passivo e intimar por certidão.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53544 Nr: 4491-31.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUGUSTO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRTO LUIZ FASOLO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:20864MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes do inteiro teor da decisão de ref. 26: "Vistos.

SECRETARIA: cadastrar advogados do polo passivo e intimar por certidão.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35773 Nr: 496-78.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS CARNEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOMINGOS CARNEIRO DE SOUZA, Cpf: 

01546237178, Rg: 1560128-5, Filiação: Antonio Carneiro da Silva e de 

Raimunda Carneiro de Souza, data de nascimento: 05/10/1975, 

brasileiro(a), natural de Presidente Dutra-MA, solteiro (a), braçal, Telefone 

(66)8410-3669. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado DOMINGOS CARNEIRO DE SOUZA foi 

denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como 

incurso nas sanções do artigo 147 "caput" (por duas vezes, em concurso 
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material) do Código Penal, com implicações da Lei nº. 11.340/2006.

Despacho: Autos n° 496-78.2015Cód. 35773Decisão.Vistos em correição, 

etc.1) Presentes os requisitos formais e materiais (art. 41 do CPP), 

RECEBO a denúncia em face de Domingos Carneiro de Souza.2) 

PROCEDA-SE A CITAÇÃO do indiciado para responder a acusação, por 

escrito, através de Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, base forte artigo 

396 e 396 – A do Código de Processo Penal.3) Sem prejuízo, conforme 

exige o item 7.5.1., inciso VI, da CNGCJ/MT, determino a comunicação do 

recebimento da denuncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

sendo o caso, a delegacia de policia de onde se originou o inquérito, bem 

como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).4) Após a resposta à acusação, nova 

conclusão. Ciência ao Ministério Público.Querência/MT, 25 de abril de 

2016. Fabio Alves CardosoJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 28 de setembro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35614 Nr: 401-48.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Anese, ROSENI ANTONIO ANESE, 

CECILIA S. ANESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas pendentes.

Considerando-se a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62528 Nr: 3740-10.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Acildo Nienow, JULIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 3778-22.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalair Terezinha Romani Kroth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62445 Nr: 3681-22.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR MELO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 
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IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62441 Nr: 3677-82.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO MATIAS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62436 Nr: 3673-45.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Ferreira de Souza Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62290 Nr: 3591-14.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos oliveira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62597 Nr: 3773-97.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62362 Nr: 3622-34.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62208 Nr: 3559-09.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60048 Nr: 2672-25.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Negrão de Cerqueira, DIOGO 

FAGUNDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pela 

suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, “caput”, da Lei 

11.343/06.

 Compulsando os autos, verifico que foi apresentada a defesa prévia do 

denunciado DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS pela defesa constituída.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisando a defesa apresenta pelo denunciado, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando ao acusado DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS, já 

qualificado nos autos, como incurso na prática do crime tipificado no artigo 

33 da Lei 11.343/2006.

 Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 26 de outubro de 
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2018, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Cite-se o réu, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se com URGÊNCIA todas as determinações, pois trata-se de réu 

preso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59438 Nr: 2436-73.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINESIO AMANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de SINÉSIO AMÂNCIO DA SILVA, já qualificadas nos autos, pela 

suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, “caput”, da Lei 

11.343/06.

 Compulsando os autos, verifico que foi apresentada a defesa prévia do 

denunciado SINÉSIO AMÂNCIO DA SILVA pela defesa constituída.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando a defesas apresenta pelo denunciado, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando ao acusado SINÉSIO AMÂNCIO DA SILVA, já 

qualificado nos autos, como incurso na prática do crime tipificado no artigo 

33 da Lei 11343/2006.

 Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 26 de outubro de 

2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Cite-se o ré, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se com URGÊNCIA todas as determinações, pois trata-se de réu 

preso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62463 Nr: 3701-13.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOVEVA RUFINA CARDOSO, JONIELSON 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar o recolhimento da guia, conforme informações de REF. 2.

Após, conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62571 Nr: 3765-23.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Luiz de Matias Haas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA SILVA - 

OAB:46301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

Cite-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação, sob 

pena de multa fixada em 10% sobre o valor do débito, podendo ser 

aumentada se acaso a ordem não for cumprida.

Do mandado de citação constará ordem para busca e apreensão, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se a parte executada não satisfizer a 

obrigação no prazo determinado.

Expeça-se o mandado. Autorizo o previsto no art. 212, e §§, do CPC, bem 

como o reforço policial se a situação assim o exigir.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58373 Nr: 1949-06.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 26 

de outubro de 2018, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62368 Nr: 3623-19.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiana Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

 Defiro a gratuidade. Anote-se.

Cite-se a parte ré para que apresente contestação no prazo legal.

Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a pretensão 

formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao 

pedido.

Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os REQUERIDOS EM 

LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERESSADOS.

Intimem-se a União, o Estado e o Município cuja área pertence (observar 

envio dos autos).

Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício da Comarca para que preste 

informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo eventual 

resistência ao pedido (oficie-se com cópia da petição inicial).

Após, ao MP.

Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55876 Nr: 774-74.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JDJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O, NEMIAS BATISTA PEREIRA - OAB:4544-B

 Assim, a decretação da prisão civil do executado é medida que se 

impõe.Posto isto, como coação necessária ao cumprimento da obrigação 

alimentar, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado DEYVID OLIVEIRA DA 

SILVA, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Sem prejuízo, defiro o pedido 

ministerial constante da alínea “a”. Remetam-se os autos à contadoria 

judicial.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59316 Nr: 2376-03.2018.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos 

(ressalvada a gratuidade da justiça deferida).

Expeça-se termo de guarda definitivo, conforme acordado.

Ciência ao MP.

Após, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60065 Nr: 2680-02.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59652 Nr: 2504-23.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF, ARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 Vistos.

Considerando-se a suspensão das atividades da Defensoria Pública local, 

mister a nomeação de curador especial para patrocinar a defesa da 

requerida ELUANI ALENCAR FERREIRA.

Assim, nomeio a advogada Dra. Camila Schneider Garcia Salamoni – 

OAB/MT – 15.198/B para exercer o encargo.

 Intime-se pessoalmente para aceitação do encargo.

Após, cumprir decisão já proferida, promovendo o devido impulsionamento 

do feito.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-26.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ANTONIO AMILTON MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SANTOS CAETANO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 30 de Novembro de 2018 às 13h30min (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010197-58.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

L. D. ZILLMER - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. FERREIRA FERNANDES SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010197-58.2014.8.11.0080. EXEQUENTE: L. D. ZILLMER - EPP 

EXECUTADO: F. FERREIRA FERNANDES SANTOS - ME Vistos. 

Considerando-se o transcurso do prazo concedido por este juízo, sem 

qualquer manifestação, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

por abandono da causa. Não há custas ou honorários advocatícios. 

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação. P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30993 Nr: 991-33.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCDH, DMDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:0000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DEUSIANO 

FERREIRA DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

991-33.2012.811.0079, Protocolo 30993, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31819 Nr: 1734-43.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO DA SILVA BADARO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DEUSIANO 

FERREIRA DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

1734-43.2012.811.0079, Protocolo 31819, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59465 Nr: 2943-37.2018.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO POZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA 

- OAB:19199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte autora da Decisão que 

indeferiu a gratuidade de justiça, bem como para recolher as custas 

judiciais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme Decisão Judicial, datada do dia 28/09/2018, Ref: 4, abaixo 

transcrita.

Vistos. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Afinal, a própria 

qualificação do Requerente como médico e, ao que parece, também é 

produtor rural, indica que ele não é pessoa hipossuficiente. Assim, 

intime-se o Requerente, para que, no prazo de lS (quinze)dias, recolha os 

valores referentes às custas judiciais e a taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se. 

Às providências. De Canarana para Ribeirão Cascalheira/MT, 28 de 

setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes - Juiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59576 Nr: 2978-94.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARTINS SIRIANO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente da Decisão 

Judicial, juntada em 27/09/2018, Ref: 5.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3669 Nr: 214-47.2003.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sivirino Ferreira Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Márcia de Oliveira Cintra, Giuliano 

Fábio Cintra dos Santos, Katherinne Aparecida Cintra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes - 

OAB:4243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2308/MT

 Vistos etc.,

À referência n. 45, consta o AUTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, o qual 

certifica que aos vinte e cinco dias do mês junho de dois mil e dezoito, às 

10:00 horas foi reintegrada a posse à parte SEVIRINO FERREIRA FREIRE 

representado pela sua esposa GESSIRA MARTINS PERREIRA.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47065 Nr: 2486-23.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Washington Alves Dos Santos, Laudiceia Reis de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon José Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira Dos Santos - 

OAB:OAB-MT 21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:MT - 

14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

14/11/2018 às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47019 Nr: 2461-10.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimar Figueredo Vitor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O, Rogerio Borges Cardoso - OAB:OAB/MT 18.305

 Se negativo, NOMEIO, desde logo, o Dr. MARCELO BARROSO VIARO, 

OAB/MT 13.290-A, para que defenda os interesses da parte autora na 

presente ação de conhecimento, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e 

à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50937 Nr: 681-98.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Dingeman Timoteo Roberto Riisdiik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayme Vittorazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 28.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 37444 Nr: 888-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura, Erisvaldo Carlos 

dos Santos, Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cândida Lamoia de 

Moraes Britto - OAB:137369/MG, Carlos Roberto dos Santos Junior 

- OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838/MT, Marcelo Barroso 

Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 888-05.2015.811.0052 – Código 37444.

Vistos etc.,

Dê-se nova VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

quanto ao pedido de liberdade acostado à ref. 277.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40776 Nr: 1244-63.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablia Cristina Carmo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos etc.,

Houve nomeação de perito, sendo fixado o valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) a título de honorários.

Em resposta, o perito aceitou o encargo, contudo apresentou proposta de 

honorários no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

A parte incumbida do ônus requereu a manutenção do valor fixado, bem 

como informou que já houve depósito do referido valor.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

 O valor fixado por este juízo tem como fundamento o artigo 2º, IV, da 

Resolução CNJ nº 232/2016, que dispõe:

“Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários 

do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos 

desta Resolução, observando-se, em cada caso: I - a complexidade da 

matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; 

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. (...) § 3º Em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento 

integral dos honorários periciais arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os 

honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) 

vezes, desde que de forma fundamentada.(...)”

O anexo da Resolução 232, de 13 de julho 2016, traz a tabela de 

honorários periciais, sendo que fixa para Medicina/Odontologia o valor de 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para: a) Laudo em interdição/DNA; 

b) Laudo sobre danos físicos e estéticos; c) Outras perícias.

Verifica-se que o valor fixado por este juízo já ultrapassou o limite fixado 

na tabela, em face das peculiaridades regionais.

Portanto, MANTENHO O VALOR FIXADO.

INTIMEM-SE as partes, bem como o perito nomeado desta decisão.

No mais, cumpram-se as demais determinações da decisão anteriormente 

exarada.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41603 Nr: 1727-93.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele de Castro Yunes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Vistos etc., Foi requeria a realização de PERÍCIA MÉDICA, bem como a 

designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das 

testemunhas. DEFIRO o pedido, de forma que: 1) NOMEIO perito o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 

827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, 

Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e juntada do 

laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo: (..) 4) Em face da nomeação do perito judicial, 

DETERMINO que o ônus da perícia médica a ser realizada, seja a encargo 

da parte requerida, uma vez que a parte autora alegou hipossuficiência e 

é beneficiária da justiça gratuita. Esse é o entendimento da jurisprudência 

atual, conforme abaixo: (...)5) Assim, INTIME-SE a parte requerida para 

que promova o pagamento via depósito judicial dos honorários fixados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar nos autos, consignando 

que o mencionado depósito será de 50% (cinquenta por cento) do valor 

para início das atividades e o restante ao final quando da entrega do laudo 

pericial. (...) Após, voltem-me CONCLUSOS para designação de audiência. 

CUMPRA-SE. AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45837 Nr: 1798-61.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Calazans de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT - 5736/O

 Vistos etc.,

A parte autora requereu realização de PERÍCIA MÉDICA.

DEFIRO o pedido, de forma que:

1) NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, 

Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, 

Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e 

(65) 2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização 

da perícia e juntada do laudo independentemente de compromisso (artigo 

466 do CPC), para responder os quesitos apresentados pelas partes, bem 

os seguintes quesitos do juízo:

a) Há invalidez permanente total ou parcial?

b) Se permanente a invalidez, cuida-se de invalidez completa ou 

incompleta?

c) Qual o grau da invalidez?

d) Caso haja incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico?

e) A lesão encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva?

2) FIXO os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do 

artigo 2º, IV, da Resolução CNJ nº 232/2016.

3) INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de Azevedo para ciência de sua 

nomeação e aceitação do encargo;

4) Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia junto ao 

médico perito.

5) Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre estado de saúde do periciando.

6) COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:

a) INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);

b) EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de 

competência delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal;

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.
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AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45838 Nr: 1799-46.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Vistos etc., (...) 3)INTIMEM-SE as partes da nomeação do perito e da 

perícia ora agendada, a partir do que começará a correr O PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS para apresentação de quesitos e de assistente 

técnico.4)Em face da nomeação do perito judicial, DETERMINO que o ônus 

da perícia médica a ser realizada, seja a encargo da parte requerida, uma 

vez que a parte autora alegou hipossuficiência e é beneficiária da justiça 

gratuita. (...) 5)Assim, INTIME-SE a parte requerida para que promova o 

pagamento via depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo comprovar nos autos, consignando que o 

mencionado depósito será de 50% (cinquenta por cento) do valor para 

início das atividades e o restante ao final quando da entrega do laudo 

pericial.6)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de Azevedo para ciência de sua 

nomeação e aceitação do encargo;7)Proceda a Secretaria da Vara Única 

AGENDAMENTO da perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

C o n s e l h o  d a  J u s t i ç a  F e d e r a l ; A p ó s ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52313 Nr: 1324-56.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., (...) Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido 

até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos 

documentos acostados na peça inicial para que seja 

implantado/restabelecido o benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do artigo 98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)CITE-SE o 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, na pessoa do seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para 

responder a peça inicial, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) (...) 6)INTIME-SE o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação 

do encargo;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31741 Nr: 204-51.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Dores Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Processo nº. 204-51.2013.811.0052 – Código: 31741 No presente caso, 

anoto que o delito tipificado no artigo 310 do CTB, prevê em seu preceito 

secundário pena máxima em abstrato não superior a 01 (um) ano, sendo 

forçoso concluir que, pela diretriz do artigo 109, inciso V, do Código Penal, 

o ilícito prescreve em 04 (quatro) anos. Feitas as considerações 

preliminares, verifica-se da análise do caso concreto que a exordial 

acusatória foi recebida no dia 19 de março de 2013, estando, portanto o 

crime PRESCRITO DESDE O DIA 18/03/2017.Assim, verifica-se que 

transcorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inc V, do 

Código Penal, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal.Diante de tais constatações, entendo 

desnecessária a análise do mérito uma vez que reconhecida a prescrição 

e julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré MARIA DAS DORES 

SOUZA, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, V ambos do Código 

Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.Pelos serviços prestados 

pela Dra. Elen Barroso Viaro, RETIFICO os honorários arbitrados às fls.129 

(pdf), de acordo com a tabela OAB/MT de fevereiro de 2018, para o 

importe de 5 URH – R$ 4.482,55, com imediata expedição de 

certidão.Isento de custas.Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE, 

mediante as cautelas de estilo.P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 207-98.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 5) INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos, consignando que o mencionado depósito 

será de 50% (cinquenta por cento) do valor para início das atividades e o 

restante ao final quando da entrega do laudo pericial. 6) INTIMEM-SE as 

partes da nomeação do perito e da perícia ora agendada, a partir do que 

começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

quesitos e de assistente técnico. 7) Além dos quesitos apresentados 

pelas partes, o perito também deverá responder as seguintes indagações 

do juízo: “caso haja incapacidade, esta decorreu do acidente 

automobilístico e se a lesão encontra-se em forma estabilizada ou 

evolutiva?”. 8) Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, 

para JUNTADA DO LAUDO (art. 465 do CPC), com resposta aos quesitos 

e demais observações médicas sobre a invalidez permanente da parte 

autora. 9) Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes quando 

começará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem 

sobre o resultado da perícia. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32841 Nr: 1290-57.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Américo José Januacely de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 
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OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 32841)

Vistos etc.,

Foi homologado acordo entre as partes pelo TRF-1, conforme decisão de 

fls. 163/164.

Portanto, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35235 Nr: 114-72.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleusa Gonçalves dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Carapina, JOÃO ALVES TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

14/11/2018 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30206 Nr: 38-53.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Berenice Bezerra Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 30206)

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores, SE NECESSÁRIO.

Após, ao arquivo, com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9087 Nr: 35-40.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Weceslau de Laia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 9087)

Vistos etc.,

HOMOLOGO os cálculos de fls. 60/61, uma vez apresentados os cálculos 

nos parâmetros estabelecidos pelo Acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos autos de Embargos à Execução.

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54701 Nr: 2845-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista a(o) advogado(A) 

do acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13495 Nr: 157-48.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 13495)

Vistos etc.,

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que:

 1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

como incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

3) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

4) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12946 Nr: 787-41.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belarmino Celestino Pessoa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 12946)

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIME-SE a parte 

AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13069 Nr: 911-24.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argil José Felix da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 13069

Vistos etc.;

DEFIRO o petitório de fl. 58/59, para determinar, via sistema BACENJUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada, no exato 

montante do débito atualizado.

1. EFETIVE-SE o bloqueio de contas da parte executada, por meio do 

sistema BACENJUD, até o valor indicado na execução, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação;

2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para, no prazo de 30 (trinta) dia, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 16, III da Lei 6.830/80;

3. No caso de ocorrência do item “2” da presente decisão, se vier aos 

autos os embargos, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS;

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação da executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD;

5. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias;

6. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 1189-54.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovilson Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 31328)

Vistos etc.,

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que:

 1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

como incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

3) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

4) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3777 Nr: 303-70.2003.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Figueira Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amarildo Borges de Oliveira - 

OAB:6121 e 6098, Evania Maria de Almeida Oliveira - OAB:6098/MT, 

Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Código 3777 (084/2003)

Visto etc.,

INTIME-SE a parte exequente para apresentar o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, conforme determina o artigo 534 do 

CPC, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do artigo 

321 do CPC.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34121 Nr: 931-73.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com resolução do 

mérito, nos termos de artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida 

ao pagamento da quantia de R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte 

reais) acrescida de juros de mora 1% ao mês desde a citação e correção 

monetário a partir de 05/11/2011.CONDENO a requerida ao pagamento das 

custas processual e honorário advocatício fixado em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação.Transcorrido o prazo do transito em julgado, 

AO AQUIVO com as baixas de estilo pertinentes.P.R.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11265 Nr: 592-90.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 11265)

Vistos etc.,

INTIME-SE a parte AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento 

de sentença, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9109 Nr: 61-38.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos Moreira, Amador Ataide 

Gonçalves Tut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Castrillon, Leonel Ledesma dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Fidelis Simon - 

OAB:MT - 3.506

 (...)Por todo exposto, determino o regular prosseguimento do cumprimento 

de sentença e DETERMINO:1.A EXPEDIÇÃO da Carta Precatória para 

comarca de Cáceres/MT (fl. 198), com o objetivo de proceder a 

INTIMAÇÃO das partes executadas para que efetuem o pagamento do 

débito às fls. 211/212 acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do 

CPC.2.Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, 

nos termos do art. 525 do CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9566 Nr: 404-34.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onicia Ventura Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 9566)

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10347 Nr: 936-08.2008.811.0052

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Dias Almeida de Oliveira (rep. Raimundo)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elma Kopp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Gomes Ribeiro - 

OAB:7263/MT

 Código: 10347

 Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fl.184, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 1. EFETIVE-SE o bloqueio de conta da executada por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 244,65 (duzentos e quarente e quatro reais 

e sessenta e cinco centavos), observando o CPF n° 789.157.161-91 da 

Sra. Elma Koop, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

 2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

3. No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS.

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação da executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

5. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31782 Nr: 244-33.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir da Silva Matiello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL para o CONDENAR VALMIR DA SILVA MATIELLO pela 

prática dos crimes previstos no artigo 34, caput, e artigo 34, parágrafo 

único, inciso I, todos da Lei 9.605/98. FIXO A PENA TOTAL em 01 (UM) 

ANO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.DO REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA PENATendo em vista que a pena é inferior a 4 (quatro) 

anos de detenção e que trata-se de réu reincidente, a pena deverá ser 

cumprida em REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. DO DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADENão vislumbro alteração fática que exija o 

encarceramento do réu. Assim lhe CONCEDO O DIREITO DE RECORRER 

EM LIBERDADE. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENADeixo de substituir as penas 

privativas de liberdade por restritiva de direitos de acordo com artigo 44, 

inciso II, do Código Penal, bem como verifico ser incabível a suspensão da 

pena nos termos do artigo 77 do Código Penal, por estar ausentes os 

requisitos legais para tanto.DISPOSIÇÕES COMUNSCONDENO o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, todavia, SUSPENDO sua 

exigibilidade no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50.De acordo com os serviços prestados e com a atual tabela da 

OAB, fixo os honorários advocatícios em 3,5 URH, equivalentes a R$ 

3.137,77 (três mil, cento e trinta e sete reais e setenta e sete 

centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do 

advogado DR. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 

13290-A.TRANSITADA EM JULGADO a sentença para a acusação, 

REMETAM-SE os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para análise da possível 

ocorrência de prescrição retroativa.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Rio Branco, 27 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 33409 Nr: 390-40.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Zelma da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Milena Piragine - OAB:OAB/MT 17210-A, 

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11.065-A MT, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do CPC para:1.CONDENAR solidariamente as requeridas ao 

ressarcimento do valor correspondente à reserva técnica formada pelo 

pagamento dos prêmios mensais no período de carência, à parte autora, 

devendo tal montante ser atualizado com correção monetária a partir do 

desembolso de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação, a apurar em liquidação (artigo 509 do CPC).2.CONDENO as partes 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, pro rata, nos 

termos do artigo 86 do CPC. 3.Transitada em julgado a sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11995 Nr: 1301-28.2009.811.0052

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilgheny Kassio Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

- 8.922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31938 Nr: 397-66.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JVGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré MARIA DE FÁTIMA 

GUILHERME, já qualificada nos autos, para o CONDENAR pela prática dos 

crimes previstos nos artigos 244 do Código Penal. Resolvido o mérito, 

passo à individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, 

fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, 

arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 

59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias 

atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 

aumento” - CP, art. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33975 Nr: 829-51.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 33975)

Vistos etc.,

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13924 Nr: 585-30.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria José Limeira Roldão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 13924)

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se ALVARÁ para levantamento da quantia depositada nos autos, 

SE NECESSÁRIO.

Após, ao arquivo, com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10103 Nr: 738-68.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Getúlio Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 10103)

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores, observando as 

informações acerca do titular da conta informada para o crédito (petitório 

de fls. 165).

Após, ao arquivo, com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33787 Nr: 684-92.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Carlos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 33787)

Vistos etc.,

A sentença proferida nos presentes autos foi anulada pelo Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região em razão da necessidade prévio 
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requerimento administrativo.

Nos termos do que ficou decidido no acórdão, INTIME-SE A PARTE 

AUTORA para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, junte aos autos o 

indeferimento do requerimento administrativo, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO por sua inércia, com a consequente 

revogação, caso concedido, do benefício em sede de antecipação dos 

efeitos da tutela.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7254 Nr: 318-34.2006.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Julio Maria Adriano Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 7254)

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores, SE NECESSÁRIO.

Após, ao arquivo, com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31007 Nr: 862-12.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Masakichi Fujimori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 31007)

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores, SE NECESSÁRIO.

Após, ao arquivo, com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30446 Nr: 288-86.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Jorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (código 30446)

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores, SE NECESSÁRIO.

Após, ao arquivo, com as baixas de estilo.

Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41179 Nr: 1478-45.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington de Oliveira, Bruno de Aguiar 

Oliveira, Anderson Oliveira da Silva, Elivelton Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 1478-45.2016.811.0052 – Código 41179

Vistos, etc.

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de WELLINGTON DE OLIVEIRA, 

BRUNO DE AGUIAR OLIVEIRA, ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA e 

ELIVELTON OLIVEIRA COSTA, por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO dos acusados, para responderem à 

denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.

Os acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, 

será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que 

não serão ouvidos no processo, bem como não serão intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não forem encontrados para intimações.

NO ATO DA CITAÇÃO, DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR, 

ALÉM DO ATO DE OFÍCIO, SE OS RÉUS POSSUEM CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS DE SE DEFENDEREM NO PROCESSO.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37071 Nr: 745-16.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Lopes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que:

 1) Altere-se o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;

2) INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, na pessoa do seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

como incidente a estes próprios autos ou manifestar concordância com os 

cálculos apresentados.

3) NÃO APRESENTADA IMPUGNAÇÃO ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

desde já o homologo e determino a EXPEDIÇÃO, por intermédio do 
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presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

4) HAVENDO IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE 

a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com o sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-64.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAINE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-95.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DE LIMA CALASSARA (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-49.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI SAIMONTON LOURES DE LAET (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-30.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-94.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALTER LUIZ DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-85.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

ADRIANO ROMA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

A MARCOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 838 de 871



Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-20.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON BATISTA DA SILVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-03.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO MARIANO (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

CAMILA CEOLIN LIMA (ADVOGADO(A))

ANDRE MARTINS SONEHARA (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

LILIAN KARLA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENITA RIBEIRO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

ADAILTON DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-32.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA SANCHES GEROLIM (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUÉ PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

JOAO DE FREITAS NOVAIS II (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-25.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADAILTON DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN PATRIK LEMES (REQUERIDO)

JOAO DE FREITAS NOVAIS II (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Certifique-se o 

recolhimento do preparo. Por outro lado, se realizado pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita por PESSOA NATURAL e, havendo juntada 

de declaração de hipossuficiência ou declaração por meio de advogado 

que possua poderes específicos para tanto, defiro as benesses da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento na presunção de 

veracidade prevista no artigo 99, § 3° do CPC. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, caso não tenham sido juntadas. Apresentadas as contrarrazões 

ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

(assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-69.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010014-69.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]-PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: LIL PEREIRA VIEIRA POLO PASSIVO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Senhor(a): REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 
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para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada 

em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 517. 

SENTENÇA: Copia anexa. VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 3.598,08 (três mil, 

quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do aviso de 

recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 1 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Marcia Kusther Preisigke 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56224 Nr: 986-84.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josenil Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 10,50, 

ou oferecere meios legais, para ao cumprimento do mandado no Bairro 

São Benedito, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27249 Nr: 1799-53.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick henrique dias Prado - 

OAB:117642, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, Marcelo 

Ventura da Silva Magalhães - OAB:21.412/O, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, para fins de concessão do benefício 

de auxílio-doença ou aposentadoria por Invalidez ajuizada por EDILSON 

SANTOS DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, já devidamente qualificado nos autos.

 Em que pese o arcabouço probatório acostado aos autos, entendo que a 

prova documental ora apresentada se mostra insuficiente para 

comprovação da qualidade de segurado especial, haja vista que a parte 

autora alega ser trabalhador rural.

 Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

fevereiro de 2018, às 16h30min.

 Cumpre salientar que as testemunhas arroladas na inicial deverão 

comparecer independente de intimação. Acaso necessária intimação, esta 

deverá ocorrer por intermédio do causídico da ação, conforme preceitua o 

art. 455 do CPC.

 INTIMEM-SE a parte autora, bem como a requerida, esta por meio de 

remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para comparecerem à audiência 

ora designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25920 Nr: 877-12.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Geovaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Defesa Agropecuária de Mato 

Grosso - INDEA-Unidade de Jangada-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Rosa de Moraes - 

OAB:11627/MT, Juliano Alves Rosa - OAB:11722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 910, 

§ 1º, do CPC.Com isto, proceda o Sr. Gestor à imediata expedição dos 

respectivos ofícios requisitórios do RPV’s (Requisição de Pequeno Valor) 

ao órgão competente.Em seguida, expeça-se Alvará, conforme requerido, 

para levantamento dos valores pagos.Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53863 Nr: 1954-51.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS 12.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, forte em tais fundamentos CONHEÇO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no mérito DOU-LHES PROVIMENTO para 

afastar da r. sentença os efeitos da revelia, desonerando a instituição 

financeira no tocante ao pagamento das verbas sucumbenciais.Por fim, 

onde se lê: “Condeno o embargado ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa e devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da presente 

ação.”Leia-se:“Condeno o Embargante ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa e devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da presente ação, 

devendo ser observado o §3° do art.98 do CPC”.Ressalto que os demais 

parágrafos da sentença deverão permanecer inalterados.Publique-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado a decisão, arquive-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 81352 Nr: 1313-87.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I.Riedi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao cumprimento do mandado 

no Bairro Centro, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13669 Nr: 1017-56.2004.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jangada-MT., através do seu 

Representante Legal, Hélio Antunes Brandão Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Triunfo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Mello Filho - 

OAB:6341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dauto Barbosa Castro 

Passare - OAB:6199

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte Exequente com pedido 

de penhora online a ser realizado em ativos financeiros de titularidade da 

(s) parte (s) executada (s), eventualmente existentes em conta bancária.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Desta feita, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do montante 

solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a (s) parte (s) executada (s) 

deverá (ão) ser intimada (s) por meio de advogado, ou, na falta deste 

pessoalmente, para fim de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, 

do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26163 Nr: 1118-83.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessi Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otoniel de Matos - 

OAB:2825

 2825

 Vistos.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO o cálculo da pena de 

fls. 427.

Aguardem os autos em Secretaria para fiscalização do cumprimento da 

pena.

Intimem-se o recuperando..

Ciência ao MPE e à DPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65568 Nr: 700-38.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Carvalho Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Estfe da Silva, Alcilene Estfe da Silva, 

Ueliton Estfe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elke Regina Armenio Delfino 

Max - OAB:7562, Valdineide Ovidio da Silva Dias - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte requerida a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 

52,00, ou oferecere meios legais, para ao cumprimento do mandado de 

intimação das suas testemunhas arroladas na ref: 98, nos Bairros de 

Rosário Oeste, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27548 Nr: 1933-80.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Martinho Nonato.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - OAB:189492/SP, 

José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 72/77, pugnando pela 

improcedência do pedido e se eventualmente procedente o pedido, que se 

aplica o principio da eventualidade nos termos constantes às fls. 77.Com 

efeito, insta salientar que em consequência, a requerida deverá suportar 

as custas processuais e os honorários advocaticios, os quais devem ser 

arbitrados de acordo com os critérios do art. 82, § 2°, do NCPC, e em 

patamar condizente com a atividade profissional da advocacia.Assim, não 

há preliminar a ser apreciada.Partes legit imas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

beneficio previdenciário em tela.Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juizo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação, ACASO AINDA NÃO TENHAM 

APRESENTADO. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de fevereiro de 2019 às 15h30min.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130 Nr: 367-53.1997.811.0032

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Xavier de Matos, Anália Pereira Matos, 

Carmelinda Aparecida Matos de Oliveira, Maria Bomdespacho de Siqueira, 

Manoel Olavo Pereira de Siqueira, Benedita Xavier de Matos Souza, João 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEM - OAB:11338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEM - OAB:11338

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco)dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

517,67 (quinhentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos ), a que 

foi condenado nos termos das r. sentença de folhas156/157. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE"-PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes),preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. 

O sistema vai gerar u Boleto único. Após efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital 

aos cuidados de central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27508 Nr: 1910-37.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - OAB:189492/SP, 

José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º , § 3º, do Provimento nº 31/2016 CJG, fica 

devidamente INTIMADA, à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,26(quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) , a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 102/106, este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos, para recolhimento da guia de custas e R$ 

130,86 (cento e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), para fins de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br,link"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA", 

clicar no item 11 (custas e Taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos 

cuidados da central de de arredação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64578 Nr: 319-30.2016.811.0032

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: Wesley Batista de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dra. ANA CRISTINA CARDOSO 

GONÇALVES - OAB:, THAIS DE OLIVEIRA - DEFENSORA PUBLICA - 

OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes da reazação da perícia de insanidade 

mental designada para o dia 11/12/2018 as 08;30 hs, na Gerência de 

Psiquiatria Forense do IML de Cuiabá - (Rua Parecis, esuina com Av. 

Gonçalo Antunes de Barros, s/n bairro Carumbé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28148 Nr: 1030-11.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Trr Rio Bonito Transportes Ver Vet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataíde Ribeiro Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:OAB/MT 15110-A, Paulo Sérgio Daniel - OAB:OAB/MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lelio Coelho - OAB:mt 2070, 

Marcelo Coelho - OAB:OAB/MT 5950-A

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 14,00 

reais (catorze reais), ou oferecere meios legais, para o cumprimento do 

mandado a ser cumprido no Bairro Pedra Branca, a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70986 Nr: 311-19.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Industria e Comercio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Marques Salmazo Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 182,50 

(cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), ou oferecere meios 

legais, para ao cumprimento do mandado no Bairro Raizama, a ser ser 

recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68822 Nr: 2189-13.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni Local S/A - Crédito e Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militina Estaquia da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 292,00- 

duzentos e noventa e dois reais), referente ao cumprimento do mandado 

no local denominado Cedral Grande Zona Rural neste Município 

R.Oeste-MT, a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28148 Nr: 1030-11.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Trr Rio Bonito Transportes Ver Vet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataíde Ribeiro Taques
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:OAB/MT 15110-A, Paulo Sérgio Daniel - OAB:OAB/MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lelio Coelho - OAB:mt 2070, 

Marcelo Coelho - OAB:OAB/MT 5950-A

 Vistos.

Defiro o pedido da parte requerente às fls. 124/127.

Atualize-se o valor da dívida.

Após, intime-se o executado, no prazo de 15(quinze) dias, para cumprir a 

sentença na forma do artigo 523 do NCPC, com a devida atualização.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito nos termos do artigo 523, § 1º do 

NCPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84514 Nr: 3168-04.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Maria da Silva Balbino, Espólio de José 

Augusto Figueira Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84084 Nr: 2945-51.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaggi Exportação e Importação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviani Souza Peserico Cerutti, Ademar 

Francisco Peserico, Maria José de Souza Peserico, Espólio de Evaldo João 

Peserico, Mirna Ana Rebelatto Peserico, Mariani Peserico Santos, Ademar 

Olímpio Souza Peserico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Carlos de Oliveira - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente ao cumprimento 

do mandado no Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA, a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50748 Nr: 2249-59.2011.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Maria de Souza Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMINNE DA SILVA CASTRO 

- OAB:24.748/O

 Vistos.

À vista de tudo que consta dos autos, verifico que o Médico Pericial 

nomeado nos autos, apresentou proposta de honorários à fl. 38, que não 

condiz com o estabelecido na Tabela do Conselho da Justiça Federal. 

Diante de tais informações, destituo a nomeação do Perito Médico Dr. 

EDYJAN ALEXANDRE ADDOR DE SOUZA, dos autos, e NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON 

CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. 

SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 

78032-175 (e-mail: winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, devendo informar data para 

realização da respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo 

médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente 

a todos os quesitos apresentados nos autos.

Por fim, destituo o nobre causídico nomeado Dr. Elizio Lemes de 

Figueiredo, considerando que mesmo intimado (fl.32), este permaneceu 

inerte até o presente momento, e em ato contínuo, NOMEIO como 

advogada dativa para atuar em defesa da parte requerida a causídica Dra. 

THAMINNE DA SILVA CASTRO – OAB/MT 24.748/O.

Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o equivalente a 06 (seis) 

URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso, a qual deverá ser intimada para 

acompanhar o feito.

Advirto que a certidão de honorários deverá ser expedida tão somente 

após o exaurimento da atividade judicante para a qual fora nomeada a 

causídica.

Intime-a, pessoalmente, da presente nomeação, para as providências.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62886 Nr: 1744-29.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel da Costa Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Pelegrini - 

OAB:3821

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistência da testemunha BENEDITA MENDES 

DA SILVA.

Aguarde-se o retorno das cartas precatórias devidamente cumpridas, 

após, abra-se vista dos autos as partes para apresentarem alegações 

finais no prazo legal, iniciando-se pelo Ministério Público. Após, conclusos 

para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 567-93.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Garrido Barbosa, Alan Heleno de 

Souza, Marciano Pelizzeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Horácio da Silva - 

OAB:MT 4.816

 Vistos.

 Devolva-se a missiva para o juízo deprecante com as formas de estilo.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos
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Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18590 Nr: 1852-81.2008.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS IBERE EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1852-81.2008.811.0039 Código 18590

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DIMAS IBERE EVANGELISTA

PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO MARCOS DE CARVALHO

INTIMANDO (A, S): Requerido (a): Antônio Marcos de Carvalho, Cpf: 

41146646100, Rg: 569.522 SSP MT Filiação: Nilton de Carvalho e de Glória 

Arantes de Carvalho, data de nascimento: 06/11/1970, brasileiro(a), 

natural de Pereira Barretos-SP, casado(a), comerciante, comprador - 

vendedor gado, Endereço: Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, Esquina Com 

A Rua Élcio Aguiar, Nº 890, Bairro: Centro, Cidade: São José dos Quatro 

Marcos-MT, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 409,98, (quatrocentos e nove reais e noventa e 

oito centavos), bem com taxa judiciaria valor de R$ 409,98, (quatrocentos 

e nove reais e noventa e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. .

 Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciária, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 28 de setembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90372 Nr: 2854-37.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. T. PRONI - FRUTAS E VERDURAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 Código nº. 90372.

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial.

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora.

Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"),e, defirida liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial (ref. 4).

Realizada a busca e apreensão do veículo, conforme referencia nº. 10, 

após aportou aos autos o pagamento integral da mora, conforme 

referencia nº. 13.

Deste mora, por constatar que a mora foi purgada de forma tempestiva, 

SUSPENDO os efeitos da busca e apreensão restituindo o veículo a 

empresa requerida e determino a intimação da parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos para baixa na restrição e extinção do feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88665 Nr: 1913-87.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MOURA GARCIA, LUCAS 

CRISTÓVÃO GARCIA, NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA, RAFAEL DE 

OLIVEIRA FERNANDES, LARISSA BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:MT 

18566, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041

 .O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de RAFAEL 

DE OLIVEIRA FERNANDES, LARISSA BRITO DOS SANTOS e RONALDO 

MOURA GARCIA, a qual foi devidamente recebida em ref. 04.Os réus 

foram devidamente citados (ref. 13 e 17) e apresentaram resposta escrita 

à acusação, nos termos do art. 406, do CPP, não alegando qualquer 

preliminar ou matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, 

também não juntaram documentos novos (ref. 15, 26 e 28).Vieram os 

autos conclusos.É o relatório do necessário. Decido.Diante da 

manifestação das defesas, que deixaram de arguir qualquer tema adstrito 

ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 397 do 

CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; manifesta 

atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do agente”, razão 

pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua consequente 

instrução.Desta feita, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória 

e DESIGNO audiência de instrução (art. 411 do CPP) para a data mais 

próxima disponível na pauta, qual seja 31 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09H 

00MIN, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, e interrogado os réus.Intimem-se/requisitem-se os 

acusados.Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos 

artigos 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se as que 

exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. 

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução. Advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, 

inclusive da expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se 

necessário, atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 

4º) do CPP.Cumpra-se com URGÊNCIA, por se tratar de processo 

envolvendo réus presos..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62667 Nr: 1085-96.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM, JGDS, EVLJ, WCDB, SEDSJ, AFF, SM, 

LCCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 
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JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ NETO - OAB:MT-9.869, FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:329539, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:MT 

18566

 AUTOS N. 1085-96.2015.811.0039

CÓDIGO 62667.

Vistos.

Considerando a certidão de ref. 435, determino a intimação pessoal, nos 

termos do art. 370, §4º, do Código de Processo Penal, do causídico Dr. 

ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ, OAB/MT 9869, para patrocinar a defesa 

dos réus AILTON CARLOS DE MELO e SOBIO ELIAS DA SILVA JÚNIOR, 

conforme determinado em ref. 431, ou declaração de impossibilidade de 

nomeação.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74526 Nr: 3415-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO HELENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3415-32.2016.811.0039.

Código nº. 74526.

Vistos em correição.

Tendo em vista o pleito em referencia n. 47, pela qual o autor expõe que 

muito embora já prolatada sentença procedente a sua pretensão 

(referencia n. 33), a douta tabeliã de imóveis desta comarca se exime de 

cumprir a ordem judicial alegando que se faz necessário análise e 

pagamento de custas antes do cumprimento do emanado judicialmente.

Desta forma, DETERMINO que se expeça ofício a este Cartório de 

Registros de Imóveis a fim de que seja efetivada a da retificação da 

matrícula n. M-2. 241, que passará para 2.6867 has (dois hectares, 

sessenta e oito ares e sessenta e sete centiares), ou seja, uma diferença 

de 0,2668 has (vinte e seis ares e sessenta e oito centiares), vez que não 

sofrerá alteração nas divisas e demarcações já concretizadas; devendo, 

ainda, encaminhar a este juízo no prazo de 10 (dez) dias a reposta do 

cumprimento desta determinação.

Sob pena de multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais) a partir dessa 

data, e incorrer em crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do 

Código Penal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78807 Nr: 1677-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT, ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO 

BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:OAB/MT 11.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Autos nº: 1677-72.2017.811.0039.

Código nº: 78807.

Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, razão pela qual determino a expedição de ofício ao 

Cartório de registro de imóveis para que autorize a dispensa dos 

documentos que dependem exclusivamente do requerido, se possível, 

para a efetivação do registro de transferência das matrículas nº. 273 e 

2.992.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89514 Nr: 2364-15.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR GARCIA PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº 2364-15.2018.811.0039CÓDIGO 89514Vistos em 

Correição.EDENIR GARCIA PAVIN, devidamente qualificada na peça basilar 

ajuíza Ação de procedimento comum em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural.Sustenta, em apertada síntese, que a 

requerente possui 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e durante toda a 

da sua vida exerceu atividade rural junto com a sua família em regime de 

economia familiar, cultivando lavoura para subsistência.Requer que seja 

julgada totalmente procedente a presente ação para que seja condenada a 

parte requerida a fornecer o benefício de aposentadoria rural por idade em 

favor da parte autora.Juntou os documentos.É o breve relato. Decido.Da 

assistência judiciária gratuita.Quanto ao pedido de assistência judiciária 

gratuita, a meu ver a parte autora comprovou no presente momento não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente por não possuir renda mensal 

fixa conforme documentos acostados aos autos.Da necessidade de 

designação de audiência de conciliação e mediação.Postergo a 

designação de audiência de conciliação e mediação, uma vez que, este 

juízo desconhece quais são matérias que admitem auto composição pela 

parte requerida. Cite-se e intimem-se a Autarquia Requerida, para, 

querendo, manifestar em 05 (cinco) dias [218,§1º c/c art. 183 ambos do 

CPC] se tem interesse na designação de audiência de conciliação e 

mediação.Acaso manifeste que tem interesse na designação de audiência 

de conciliação e mediação, voltem-me conclusos para designação. Na 

mesma oportunidade, acaso manifeste desinteresse na referida audiência 

deverá a mesma apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 24 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67268 Nr: 263-73.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86359 Nr: 825-14.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85736 Nr: 486-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURITA DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZA ANGELICA D'AMICO 

DA SILVA - OAB:OABMT-22.687-O, ARNALDO DE SOUZA - OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71994 Nr: 2158-69.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY TEÓFILO DE SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 Vistos em correição.

Proceda-se o Sr. Gestor Judicial com a elaboração do cálculo de pena, 

com máxima urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81758 Nr: 3317-13.2017.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPM, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86645 Nr: 978-47.2018.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDS, NCDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, VANESSA 

MORITZ LUZ - OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86647 Nr: 980-17.2018.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDA, MFDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86712 Nr: 1001-90.2018.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE VAZ DA SILVA, JOSÉ DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, VANESSA 

MORITZ LUZ - OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87290 Nr: 1280-76.2018.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBDS, TCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se definitivamente o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72662 Nr: 2522-41.2016.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE COSTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88783 Nr: 1968-38.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUSA - 

OAB:PROC ESTADO, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 10636

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85736 Nr: 486-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURITA DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZA ANGELICA D'AMICO 

DA SILVA - OAB:OABMT-22.687-O, ARNALDO DE SOUZA - OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85716 Nr: 472-71.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARQUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57086 Nr: 1682-02.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59440 Nr: 142-79.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, 

para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo 

o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de 

Processo Civil.Em se tratando de pagamento de honorários de perito em 

caso de assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela 

Resolução nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 

248,53, podendo ser majorado para até 3 vezes esse valor (artigo 3º, 

§1.Nesta hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do 

Código de Processo Civil, que assim estabelece:“§3o Quando o pagamento 

da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, 

ela poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da 

União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por 

particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal 

respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de 

Justiça.”Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para 

fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito deve ser expedido ofício e efetuados os demais atos 

necessários para o pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 

de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57086 Nr: 1682-02.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Cód. 57086

VISTOS.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos.

Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à transferência do 

montante depositado nos presentes autos, devidamente atualizado, na 

forma solicitada de ref. 89.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junto a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

 Após, junte-se aos autos o alvará de liberação. Feitas tais diligências, 

intimem-se as partes para manifestação em prazo comum de 10 (dez) 

dias.

Por fim, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de setembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89977 Nr: 2646-53.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2646-53.2018.811.0039CÓDIGO 89977Vistos em 

Correição.Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, proposta por Maria 

Solange Pereira de Oliveira, em desfavor de Brasil Telecom S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Assim, designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja 04 

de outubro de 2018, às 13h30min.Cite-se o requerido, no endereço 

constante no pleito, fazendo-se constar que a data limite para o 

oferecimento de resposta é o dia da realização da audiência agendada, na 

forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, ambos da Lei nº. 

5.478/1.968. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência 

máxima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência 

nestes autos consoante dispõe o art. 334 do CPC.De mais a mais, na data 

marcada para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos, nos termos do artigo 334, §10º, 

do CPC.Intime-se todos.Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86910 Nr: 1091-98.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA-ME, 

CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES LTDA., APARECIDO FRANCISCO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 aCITEM-SE os requeridos para comparecer a audiência de conciliação 

que designo para o dia 04/10/2018, às 14:00 horas (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), devendo ser citada com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, nos termos do art. 334, caput, do Código de Processo Civil. A autora 

será intimada na pessoa de seu patrono, conforme disposto no artigo 

334,§3º, do Código de Processo Civil.Conste do mandado que, caso o 

requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição, com antecedência de 10 (dez) dias, a contar da data da 

audiência, sob pena de preclusão. (artigo 334, §5º, do Código de 

Processo Civil). Consigno que as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, §9º, do Código de 

Processo Civil).Caso de a autora ou o requerido não comparecerem na 

audiência sem justo motivo, será aplicado multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida (artigo 334, §8º, do Código de Processo 

Civil). Sendo a composição infrutífera, o requerido deverá oferecer defesa 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da audiência da conciliação, 

conforme previsto no artigo 335, do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil). 

Às providências.São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81751 Nr: 3312-88.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ARAPUTANGA - MT - OAB:ARAPUTANGA-MT

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor que proceda com o devido impulsionamente do 
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feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19448 Nr: 2606-23.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA

 AUTOS 2606-23.2008.811.0039

CÓDIGO 19448

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81751 Nr: 3312-88.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ARAPUTANGA - MT - OAB:ARAPUTANGA-MT

 Autos nº. 3312-88.2017.811.0039.

Código nº 81751.

Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

VICTOR HUGO SOUZA OLIVEIRA.

 O réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, 

nos termos do art. 396-A do CPP e não alegou qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não 

juntaram documentos novos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 03 (três) de outubro de 2018 (dois mil e dezoito), às 16h00min 

(dezesseis horas), oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Intime-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81727 Nr: 3292-97.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÉIAS DE BARROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Autos nº 3292-97.2017.811.0039.

Código nº 81727.

Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

OSÉIAS DE BARROS DE OLIVEIRA.

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, 

nos termos do art. 396-A do CPP e não alegou qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não juntou 

documentos novos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 04 de outubro de 2018, às 16h30min., oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74679 Nr: 3476-87.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON FERREIRA ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº 3476-87.2016.811.0039.

Código nº 74679.

Vistos.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

JACSON FERREIRA ALCÂNTARA.

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, 

nos termos do art. 396-A do CPP e não alegou qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não juntou 

documentos novos.
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Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 04 de outubro de 2018, às 16h00min., oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113767 Nr: 4335-15.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

TEREZA ANGELICA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113766 Nr: 4334-30.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SANDRA DE FATIMA TABORDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113764 Nr: 4333-45.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RAIMUNDO DAVID DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113771 Nr: 4339-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DAIANA DELICIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 
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(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113769 Nr: 4337-82.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

OSMAIR DIVINO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113759 Nr: 4328-23.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ELCIO PUTTKAMMER, MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113758 Nr: 4327-38.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSEFINA MARIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113757 Nr: 4326-53.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ANTONIO SIMICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113762 Nr: 4331-75.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADILSON JOSÉ DALLEGRAVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113760 Nr: 4329-08.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ELAINE DE JESUS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113772 Nr: 4340-37.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DANIELA DE SOUZA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113810 Nr: 4360-28.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOELSON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113808 Nr: 4358-58.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CRISTINA APARECIDA DA SILVA YAMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 
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de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113805 Nr: 4356-88.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOAO PEDRO SEGATTI PRASS, ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, DEMANDAS DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113738 Nr: 4310-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciência da r. Decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107292 Nr: 356-45.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, RICARDO 

AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu advogado para que no prazo 

de 05 (cinco)dias recolha o complemento de Diligência do Oficial de Justiça 

no valor 434,10 (quatrocentos e trinta e quatro reais e dez centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102592 Nr: 2924-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDINEI PANTA PEREIRA, AGRO AZ 

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA REGINA VIOLA - 

OAB:163205, FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - 

OAB:5.841-B/MT

 Para INTIMAR as partes através de seus advogados para querendo, se 

manifestarem nos autos nos termos da r. Decisão a seguir transcrita: 

"Intime-se o avaliador para prestar esclarecimentos quanto às 

impugnações à perícia levantadas na petição juntada à referência 23, no 

prazo de 5(cinco) dias, bem como para retificar o laudo, caso necessário.

Com a chegada dos esclarecimentos, intimem-se as partes para se 

manifestarem sucessivamente no prazo de 5(cinco) dias.

Após o cumprimento integral das determinações acima, voltem os autos 

conclusos para decisão quanto ao Laudo e manifestações.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99916 Nr: 1611-72.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO PEREIRA, GABRIEL HIGOR 

PEREIRA DA SILVA, MARCOLINO SOARES MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLÁVIO DE 

ANDRADE - OAB:6730

 Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados 

BRUNO RIBEIRO PEREIRA, GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA, e 

MARCOLINO SOARES MARTINES como incursos nas penas do art. 157, 

§2º, I, II, IV e V do Código Penal (...)Transitada esta sentença em julgado, 

DETERMINO: 1.EXPEÇA-SE a guia de Execução Definitiva; 2. Alimente-se o 

sistema do Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a suspensão 

dos direitos políticos;3. COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à 

Autoridade Policial;4. OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação, nos termos do art. 809 do CPP;Após, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias.INTIMEM-SE os réus da presente 

sentença. CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual e à Defensoria 

Pública.P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113832 Nr: 4373-27.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NEUSA YOSHIMI MAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 
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Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113812 Nr: 4362-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUIS HENRIQUE BORGES KOZIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113798 Nr: 4349-96.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ORMEZINDO COIMBRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109721 Nr: 1891-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória encontra-se em pasta própria, 

aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110055 Nr: 2111-07.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA ESPECILIAZADA DE DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ/MT, BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI, FAZENDA AGUA 

CRISTALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DA LUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104531 Nr: 3909-37.2017.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLFLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora, devidamente intimada para manifestar-se, dentro do 

prazo legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça encartada na ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93753 Nr: 2028-59.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO TOSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora, devidamente intimada para manifestar-se, dentro do 

prazo legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça encartada na ref. 35.

Comarca de Tabaporã
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos.

Tendo em vista que aportou aos autos a carta precatória de fls. 440/441, 

DECLARO encerrada a fase instrutória e, via de consequência, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo legal, apresentem seus 

memoriais finais, iniciando com a acusação e, após, a defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27830 Nr: 857-82.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Claudete de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA desde a cessação na esfera administrativa, bem como 

a conversão em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL desde a data 

de realização da perícia médica 11/11/2017 – fls. 68), à Sra. MARIA 

CLAUDETE DE FREITAS, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.4(...) .Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da (...) a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9443 Nr: 311-08.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lopes Maroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:MT/9.576-A, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Vistos etc.

Abra-se vistas ao Ministério Público e à defesa, para os fins do artigo 422 

do Código de Processo Penal, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requererem diligência.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30321 Nr: 172-41.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir dos Santos Aureliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 31/32, a qual determinou a 

realização de perícia, para tanto, intime o perito nomeado pelo juízo e, após 

juntada do laudo, intimem-se as partes, atentando-se ao prazo e demais 

providências expressas em aludida decisão interlocutória.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 199-24.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Adalgisa de Castro Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por LUIZA 

ADALGISA DE CASTRO SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 

85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no 

valor da causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, 

resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21538 Nr: 907-50.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSF, MPdSF, Mary Nunes da Silva Barbosa 

Fernandes, JGdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 98/99, defiro o início da fase de 

cumprimento de sentença, proceda-se com a alteração da fase 

processual e da capa dos presentes autos;

 II – Nos termos do artigo 910 do CPC/15, cite-se o INSS para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias;

 III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se a oposição de embargos e, 

caso negativo, requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal 

competente, nos termos do art. 910, §1º, do CPC/15.

Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29375 Nr: 1706-54.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHdSN, Elenice da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

requisitos legais do benefício previdenciário em tela.Sendo assim, em 

atenção ao pedido de concessão do benefício de prestação continuada, 

para esclarecimento do ponto controvertido DEFIRO a produção de prova 

pericial, para tanto, nomeio como perito do juízo o Dr. Ubirajara Macedo do 

Lago Junior, CRM: 6694.Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) em conformidade com a Tabela V da Resolução 

CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, bem como seja realizado 

o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa resolução.Intimem-se as 

partes para, querendo, indique assistentes técnicos e formular quesitos 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo encaminhar ao perito os quesitos 

indicados pelas partes.O juízo desde já formula os seguintes 

quesitos:1-Qual a idade atual do (a) autor (a)?2- O (a) autor (a) é portador 

(a) de algum tipo de deficiência ou patologia? Em caso positivo, qual(is), 

com os respectivos códigos (CID). É possível tratamento? Em caso 

positivo, qual período necessário para tratamento e restabelecimento 

integral da saúde da autora? 3-Havendo qualquer tipo de deficiência por 

parte do (a) autor (a), é possível afirmar-se que a mesma incapacite o 

autor para a vida independente?4-Diga o Sr. Perito se o (a) autor (a) 

encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico 

declinado.Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de outros 

demais quesitos, forneça o Cartório Judicial cópia dos quesitos acima ao 

Senhor Perito que deverá designar dia e hora para realização da perícia, 

devendo comunicar este juízo com antecedência mínima de 60 (sessenta 

dias).Comunicada a data, intimem-se as partes para que possam 

acompanhar a realização da perícia. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente da data, horário e local da perícia, para 

comparecimento.Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29287 Nr: 1659-80.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Luiz de Almeida Grenier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por SÉRGIO 

LUIZ DE ALMEIDA GRENIER em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 

85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no 

valor da causa. No entanto, em face da gratuidade deferida às fls. 33, 

resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29905 Nr: 2011-38.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Pinheiro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por JOSIAS 

PINHEIRO MACHADO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20192 Nr: 484-27.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim Alves da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 141/142, defiro o início da fase de 

cumprimento de sentença, proceda-se com a alteração da fase 

processual e da capa dos presentes autos;

 II – Nos termos do artigo 910 do CPC/15, cite-se o INSS para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias;

 III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se a oposição de embargos e, 

caso negativo, requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal 

competente, nos termos do art. 910, §1º, do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29531 Nr: 1799-17.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao requerente DONIZETE ALVES DE SOUZA, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 
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indeferimento administrativo, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

(...) , DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à Instância 

Superior, ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 do CPC.Intime-se a 

parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29286 Nr: 1658-95.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary José Lolato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por ARY JOSÉ 

LOLATO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, §2º do CPC/15, 

CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

que FIXO em 10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em 

face da gratuidade deferida nos autos, resta suspensa a exigibilidade de 

tais verbas, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, 

do CPC/15.INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22018 Nr: 139-90.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elso Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na 

denúncia para o fim de CONDENAR ELSO MACHADO, já qualificado, como 

incurso nas sanções do art. 306, caput, c/c art. 298, III, ambos da Lei nº 

9.503/97.(...) Pena finalResulta ao réu ELSO MACHADO a PENA FINAL de 

06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, além da proibição da 

habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.Fixo o valor 

de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, face à 

situação econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). (...) . 

Disposições FinaisTransitada em julgado para a acusação, ANTES de 

comunicar o Tribunal Regional Eleitoral e o Instituto de Identificação; e 

expedir Guia de Execução Penal, façam os autos conclusos para a 

apreciação do preconizado pelo artigo 110 do Código Penal (PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA).Deixo de condenar o réu nas custas processuais, eis que, 

assistido por advogado nomeado pelo Juízo, contudo, por força do 

disposto no art. 341, I, do CPC, c/c art. 343 do mesmo Diploma Legal, 

determino o perdimento de metade da fiança, devendo, após descontados 

os encargos e custas processuais ser recolhida ao fundo penitenciário 

(art. 345 CPP).De acordo com a Tabela XIX da OAB/MT, fixo 

PROPORCIONALMENTE em 08 (oito) URHs os honorários do D. Causídico 

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS, que atuou na defesa do réu, 

apresentando a defesa prévia e as alegações finais, bem como, fixo em 

01 (uma) URH os honorários do D. Causídico MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS, o qual compareceu na solenidade de instrução. EXPEÇAM-SE as 

competentes certidões.Cumpra a escrivania, no mais, o disposto no 

Código de Normas da douta Corregedoria-Geral de Justiça em especial as 

custas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29303 Nr: 1673-64.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvelina da Conceição Bezerra Ponzio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por ALVELINA 

DA CONCEIÇÃO BEZERRA PONZIO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 

85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no 

valor da causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, 

resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21970 Nr: 105-18.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Arthur Ospide Accioly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki 

- OAB:146774/SP

 Vistos.

Em atenção ao postulado de fls. 597/598 e, verificando que o acórdão 

proferido nestes autos transitou em julgado, de acordo com a certidão de 

fls. 614/verso, DECIDO:

I – Proceda-se com a modificação da fase processual, para que a 

presente demanda passe, doravante, a tramitar na fase de cumprimento 

de sentença, apenas em relação ao executado Jorge Arthur Ospide 

Accioly e a execução que lhe move os patronos de João Roberto Pulzatto;

II – Ultimada estas providências, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo.
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IV – Sem prejuízo das providências alhures e, considerando que o feito 

ainda tramita em fase de conhecimento em relação as demais partes, 

tendo o autor juntado comprovante de depósito do valor inerente aos 

honorários periciais, o qual não corresponde a integralidade do montante 

descrito às fls. 556, DETERMINO a REITERAÇÃO da INTIMAÇÃO do 

embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o 

depósito do saldo remanescente, vez que, a perícia deferida nestes autos 

atende ao seu pedido, sendo assim, o pagamento deve ser efetivado na 

forma do art. 95 do CPC, tal como constou na decisão de fls. 547/548, sob 

pena de incidir nas sanções do art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil, 

bem como, restar precluso o direito de produzir a prova pericial outrora 

pleiteada.

V – Por fim, com o depósito do valor remanescente, INTIME-SE o perito 

para que dê início aos trabalhos, bem como, cumpram-se os demais 

termos da decisão de fls. 547/548.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25272 Nr: 433-74.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamylla Iser, Carlos Alexandre Rodrigues 

Bento, Evandro Viana Pereira, Kessie Jhones Scolari Loures, Jeferson 

Aparecido dos Santos, Leandro Gonçalves de Araujo, Lucas Paulino 

Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

Jerry Adriane de Oliveira - OAB:OAB/MT 21917/0, MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081, MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:MT/18930

 Vistos, etc.

Intimem-se os proprietários dos bens descritos às fls. 106/107 para, 

querendo, se manifestem nos autos no prazo de cinco dias.

Nada sendo requerido, fica desde já declarado o perdimento dos bens 

descritos às fls. 106/107, em favor do Município de Tabaporã/MT, devendo 

ser destruídos aqueles que não apresentem relevância, exceto em relação 

a arma, cujo perdimento já foi declarado em sentença.

 Por fim, com o perdimento dos objetos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9129 Nr: 759-15.2008.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci de Souza Severino, Gilberto Ferreira de 

Carvalho, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8.184-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 500/501 e, verificando que o acórdão 

proferido nestes autos transitou em julgado, de acordo com a certidão de 

fls. 498, DECIDO:

I – Proceda-se com a modificação da fase processual, para que a 

presente demanda passe, doravante, a tramitar na fase de cumprimento 

de sentença;

II – Ultimada estas providências, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30831 Nr: 436-58.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Lourenço de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, deve o Poder Judiciário evitar qualquer lesão ao erário, sendo 

imperiosa a negativa da justiça gratuita quando houver elementos 

concretos da possibilidade financeira da parte autora em arcar com as 

custas, bem como ausente qualquer demonstração da impossibilidade de 

pagamento. FORTE em tais fundamentos, tem-se que o INDEFERIMENTO do 

pedido de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA é medida que se impõe, 

sendo assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, PROMOVA o RECOLHIMENTO das custas processuais, na forma do 

art. 1.028, §6º, da CNGC/MT.Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da parte autora, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11657 Nr: 398-90.2011.811.0094

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS, AVdS, JJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o petitório de fls. 68, tem-se que a nomeação de fls. 67 

persiste, uma vez que, a procuração mencionada em sobredita 

manifestação não fora acostada pela parte requerente nesses autos, ao 

contrário, o requerente Angenilson Vieira da Silva, quando intimado, 

compareceu em cartório e informou não possuir condições financeiras 

para constituir advogado, requerendo a nomeação de defensor dativo 

para defender seus interesses (fl. 63), sendo juntada aos autos a 

avaliação da situação econômica do requerente, embasando o pleito de 

nomeação outrora formulado.

Sendo assim, ao menos nesse momento, de rigor a manutenção da 

nomeação, porquanto se baseia em pedido formulado pela parte, tendo em 

vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca.

Posto isso, intime-se o advogado nomeado às fls. 67 para providências 

que entender necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24734 Nr: 100-25.2016.811.0094

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSeS, MSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - DEFIRO o postulado pelo MPE às fls. 71, sendo assim, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação de inscrição ao Registro Civil competente, nos 

termos da sentença proferida nos autos, nos termos do art. 755, §3º, do 
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CPC;

II – Ultimada aludida providência, na esteira da manifestação formulada 

pelo MPE, REMETA-SE os autos à Comarca de Arenápolis/MT, para 

realização dos atos de fiscalização da curatela, tendo em vista que o 

curatelado passou a residir naquela localidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29284 Nr: 1656-28.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina dos Santos Bergamo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por IDALINA 

DOS SANTOS BERGAMO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida às fls. 72, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.Tabaporã/MT, 25 de setembro de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29288 Nr: 1660-65.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Souza Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por ANA MARIA 

DE SOUZA SILVA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida às fls. 44, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29631 Nr: 1866-79.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariuza Conceição Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA à autora MARIUZA CONCEIÇÃO RODRIGUES, desde a 

cessação administrativa (25/07/2017 – fls. 36), bem como, para determinar 

do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a data de 

realização da perícia médica (07/05/2018 – fls. 91), e data de início de 

pagamento na data desta sentença, via de consequência, declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.4.Providências FinaisOs juros de mora incidem a partir 

da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal 

de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...) .Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11604 Nr: 345-12.2011.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Avelaneda Milani Florentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Bett - OAB:277429/SP, 

FELIPE ANDRES ACEVETO IBANEZ - OAB:, José Martins - 

OAB:SP/84.314, Jucelino Adson de Souza Filho - OAB:122345-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o autor, devidamente intimado na pessoa de seu 

patrono, nada manifestou em relação ao cumprimento da decisão de fls. 

105, tendo formulado postulado de dilação de prazo (fls. 107), o qual não 

tem o condão de suspender a marcha processual, até mesmo porque não 

deliberado por este juízo e, ainda que tivesse sido deferido, hipótese que 

ressalto ser inocorrente, ainda assim a parte deixou transcorrer o prazo 

postulado, quedando-se silente até o presente momento, razão pela qual, 

DECIDO:

I – INTIME-SE pessoalmente o autor, para manifestação quanto ao 

prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o que de direito 

e cumprindo as providências descritas em decisão de fls. 105, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/15, sob pena de 

EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação do autor, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 6965 Nr: 1984-75.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 144.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24898 Nr: 196-40.2016.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Francisca dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a sentença proferida nestes autos transitou em 

julgado, determino que a Sra. Gestora proceda com o translado de cópia 

do petitório e documentos constantes às fls. 29/33 ao feito em apenso e, 

após, arquive os autos com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23040 Nr: 915-90.2014.811.0094

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Posto isso, DEFIRO o pedido formulado às fls. 82, para fins de determinar 

a SUBSTITUIÇÃO da CURATELA da interditada MARTA SOUSA, passando 

a constar como sua curadora a requerente ELIZABETE SOUZA, em 

substituição da antiga curadora APARECIDA HELENA DE SOUZA.Assim, 

doravante, a requerente Elizabete Souza passar a ser a curadora legal de 

Marta Sousa, para fins patrimoniais e negociais, na forma do art. 85 da Lei 

n.º 13.146/15, o qual deverá anualmente prestar contas de sua 

administração, consoante prevê o art. 84, §4º, do mesmo Diploma 

Legal.Inscreva-se a presente substituição no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando o disposto no art. 29, V, e art. 92, ambos 

da Lei n.º 6.015/73 (LRP).Publique-se imediatamente na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, atentando-se para as 

providências descritas no art. 755, §3º, do CPC/15.Por fim, fixo em 02 

(duas) URHs os honorários do D. Causídico Agnaldo Valdir Pires, na forma 

do item 37 da Tabela XI da OAB/MT. Expeça-se competente certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 130-31.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalton Benoni Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Alves Damaceno - OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte embargada, na pessoa 

de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição 

da carta precatória expedida nos autos para Comarca de Juara-MT, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 30542 Nr: 290-17.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilto Sangali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte REQUERENTE, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de AVALIAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Complemento de Diligência", preencher os dados do processo e 

emitir a guia no valor de R$ 3000,00, nos termos da certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 152-89.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Rovari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda., 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Hermes - 

OAB:16.727/MT, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15.515/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 

143/145, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não recebeu intimação:" ... Forte em tais fundamentos, ACOLHO 

a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela requerida 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva. 3. Dispositiv “Ex positis”, 

com fulcro no art. 285, VI, do CPC/15, DECLARO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO apenas em relação a requerida FRANCISCA 

FRANCINEIDE LOPES PEREIRA DA SILVA, o qual é PARTE ILEGÍTIMA para 

figurar no pólo passivo da presente demanda de ressarcimento material e 

moral. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do D. Causídico constituído pela requerida 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva, os quais fixo em 10% 

calculado sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC/15). Com 

o trânsito em julgado da presente sentença, proceda-se com a exclusão 

da requerida Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva da capa dos 

autos. 4. Outras ProvidênciasNo mais, por não verificar outras questões 

preliminares pendentes de apreciação, estando presentes os 

pressupostos processuais de validade e existência da presente relação 

processual, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o mérito da demanda. Posto isso, INTIMEM-SE as partes via 

DJE, para que especifiquem as provas que pretendem produzir e, caso 

postulem pela produção de prova oral, INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se 

da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. 

Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 
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compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas 

elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Uma vez ultrapassados os prazos 

alhures consignados, com ou sem manifestação das partes, certifique-se 

e tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31745 Nr: 928-50.2018.811.0094

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juares Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIR FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 44 do CPP, intime-se a querelante, na pessoa de seu 

advogado, para que regularize a procuração acostada aos autos, sob 

pena de decair no direito de queixa, nos termos do art. 38 do CPP.

 Após, suprida a falta ou ultrapassado o prazo decadencial, retornem-se 

os autos conclusos.

 Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62803 Nr: 896-03.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA, JANDERSON 

DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 (...) CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a BRUNO DE OLIVEIRA 

RABUKA, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação das 

seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP:a) 

Comparecer mensalmente ao Juízo da Comarca onde reside, para informar 

e justificar suas atividades.b) Comparecer em juízo, sempre que intimado, 

a todos os atos processuais;c) Não mudar de sua residência sem prévia 

permissão do Juízo;d) Não se ausentar de seu domicílio por mais de 15 

(quinze) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser 

encontrado.e) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, 

enquanto durar o processo.f) Recolher-se em sua residência das 20horas 

de um dia às 06horas do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente 

estudando ou trabalhando neste período.Intime-se o indiciado do teor 

desta decisão, devendo ser advertido de que o descumprimento de 

qualquer das medidas cautelares determinadas ensejará a sua imediata 

prisão preventiva, independentemente de prévia comunicação do juízo. 

Ciência ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como mandado/alvará/ofício/carta precatória.Lucas do Rio Verde 

p/ Tapurah/MT, 28 de setembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57473 Nr: 891-15.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio da Silveira, Alecsandro Bau, Loinir Baú, 

Vilma Fátima Bau, KELLEN LISIANE SCRAMOSIN BAU, EDINÉIA BAU DA 

SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do oficial de justiça de fl. 40, na qual consta que o 

executados Sérgio da Silveira e Edinéia Bau da Silveira não foram 

encontrados. Impulsiono estes autos para intimar da parte exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para queindique o endereço atualizado dos 

executados bem como efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da diligência, 

devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62024 Nr: 459-59.2018.811.0108

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DA SILVA, LEILA CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Hennig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - OAB:MT-13844, 

EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:21382/O, KELI DIANA WEBER 

VERARDI - OAB:15985/B, Mabel Tibes da Silva - OAB:22.343-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3031, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição, na forma do 

art. 290, do CPC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Transitada em julgado, arquive-se Lucas do Rio 

Verde p/ Tapurah/MT, 28 de setembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO 

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 1321 Nr: 502-84.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agropecuária Mista Vale 

do Piquiri.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENOR ANTONIO PAZINATO, 

MARIA PEZZINI PAZINATO, JOSÉ FERREIRA SOARES, HELISANGELA 

SANTOS MELIN FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soleica Fatima de Goes 

Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 4049

 Impulsiono estes autos para intimar da parte exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para queindique o endereço atualizado dos executados 

bem como efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da diligência, devendo 

para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53915 Nr: 1581-78.2016.811.0108

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 
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FRANCO - OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da 

correspondência devolvida pelo motivo "ausente".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 14722 Nr: 144-85.2005.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Brito Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) Isto posto, por reconhecer a prescrição em concreto da pretensão 

punitiva estatal, bem como vislumbrando a inevitável ação do tempo a 

fulminar a utilidade deste feito, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado SAMUEL BRITO RODRIGUES, declarando antecipadamente a 

prescrição da pretensão punitiva estatal, fazendo-o com fulcro no artigo 

107, inciso IV, combinado com os artigos 109, V e VI, todos do Código 

Penal.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações pertinentes.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63801 Nr: 1549-05.2018.811.0108

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:51.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Deste modo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária ou, no mesmo prazo, comprove a sua hipossuficiência 

econômica, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27416 Nr: 438-93.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVESON LEANDRO GETTEN, DALIANE 

APARECIDA DE OLIVEIRA, João Wilson Getten, LEONILDE SANTINE 

GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudiane Tereza Vieira 

Tirloni - OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo para a executada 

Leonildes Santine Getten manifestar acerca do laudo apresentado pelo 

exequente (fls. 103 - 105). Considerando que os demais executados não 

possuem advogados no feito, impulsiono estes autos para intimar da parte 

exequente, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 

dias, o depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de intimação 

dos executados Geveson Leandro Getten, Daliane Aparecida de Oliveira e 

João Wilson Getten para manifestarem acerca do laudo e dos valores 

apresentados pelo exequente (fls. 103-105).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53460 Nr: 1310-69.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Helena Rubin Pasqualoto, Espolio de Ermes 

Pasqualotto, JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO, MARTHA 

PASQUALOTTO NUNES, MARIA IZABEL PASQUALOTTO SCAPIN, JORGE 

PAULO LAUERMANN PASQUALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI, AIRTON WILLERS, ERMES RUBIN 

PASQUALOTTO, OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alencar S. de Oliveira 

- OAB:13809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:OAB/MT 12071, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS 

ANTUNES - OAB:OAB/MT 13376

 Autos nº 1310-69.2016.811.0108– código 53460

Declaratória c/c Anulação de Contrato c/c Cobrança

Vistos.

 1. Intimem-se as partes Embargadas para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifestem acerca dos embargos de declaração caso queiram, nos 

termos do art. 1.023, § 2º do CPC.

2. Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de setembro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47623 Nr: 329-74.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Dolores Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordino Arruda André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Intimem-se o coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o 

bem (credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com 

contrato registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do 

leilão através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço 

disponível no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça 

instruída com cópia desta decisão e do edital (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 1979-25.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1979-25.2016.811.0108 – código 54627

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por SILMARA 

CORREA, em desfavor de ADRIANO ISIDORIO, todos qualificados nos 

autos.

Às partes firmaram acordo e requerem sua homologação (fls. 38/42).

É o sucinto relatório. Decido.

A transação pode ser definida como “o negócio jurídico bilateral através 

do qual as partes previnem ou extinguem relações jurídicas duvidosas ou 

litigiosas, por meio de concessões recíprocas, ou ainda em troca de 

determinadas vantagens pecuniárias”. Celebrada a transação quando tal 

relação jurídica já se encontrava deduzida em um processo, deverá este 

ser extinto, com resolução do mérito, através de sentença homologatória 

do ato compositivo.

No caso sob comento, a transação ocorreu, sendo que o acordo foi 

firmado pelas partes, conforme se comprova às fls. 38/42.

Destarte, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes às fls. 38/42, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, consequentemente, decido o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do 

NCPC.

 Certificado o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos.

Sem custas, devido a gratuidade da justiça.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.
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Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de setembro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

Em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26345 Nr: 949-28.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocelino Barbosa Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:MT0016847, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Autos nº 949-28.2011.811.0108– código 26345

Cumprimento de Sentença

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de setembro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54496 Nr: 1899-61.2016.811.0108

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Vaz Euzebio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, JULGO PROCEDENTE e HOMOLOGO o pedido inicial 

DECLARANDO parcialmente dissolvida a sociedade empresarial da 

Construtora Vaz Ltda CNPJ 10.647.426/0001-95 para que exclua o nome 

do quadro societário da requerente MARILDA DE OLIVEIRA, decidindo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 487, III, 

alínea “a” do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

oficie-se a junta comercial de Mato Grosso para que proceda-se a 

anotação e exclusão do quadro de sócios o nome da requerente.Não 

havendo nada mais, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Deixo 

de determinar o registro da sentença, nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60099 Nr: 2396-41.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH 

LTDA, Paulo Gilberto Diel, Alpidio Maccari, THIAGO AFFONSO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2396-41.2017.811.0108 (Código nº: 60099)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

EXECUTADOS: Comércio de Combustíveis Tapurah Ltda. e outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - 

Sicredi Ouro Verde MT, em face de Comércio de Combustíveis Tapurah 

Ltda, Paulo Gilberto Diel, Thiago Affonso Diel e Alpidio Maccari.

Às fls. 63/64 o autor e o requerido, Alpidio Maccari, informam que firmaram 

acordo, pugnando pela sua homologação, e consequente suspensão até o 

prazo estipulado.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontra-se presente no acordo firmado.

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de fls. 63/64.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o processo 

até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (30/04/2019), intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65553 Nr: 2593-59.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MORAES - 

OAB:8335/PR

 Processo n°: 2593-59.2018.811.0108 (Código 65553)

Autor: Ministério Público - MT

 Réu: Cicero Barros da Silva

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do artigo 354 do CPP, DESIGNO audiência de 

instrução para a oitiva da testemunha Vitor Ramazotti de Paula Paizan, 

para a data de 30 de outubro de 2018, às 13h15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato.

Intime-se o Ministério Público.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de setembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62399 Nr: 672-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para efetuar a retirada da certidão premonitória expedida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 16044 Nr: 748-46.2005.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carneiro, Fabio Julio Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ambiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, Alváro da Cunha Neto - OAB:MT 12.069, Itamar de Camargo 

V. Junior - OAB:OAB/MT 13224

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 17810 Nr: 985-46.2006.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CAIRO MONTEMEZZO, Loinir Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Soleica Fatima de Goes 

Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 17641 Nr: 741-20.2006.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CAIRO MONTEMEZZO, Loinir Baú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES RICARDO DOS SANTOS, IDALIA 

FRANCISCA DOS SANTOS, MARCELO RICARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14053, Thiago de Abreu Ferreira - 

OAB:OAB/MT 5928

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 41852 Nr: 759-94.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Reimann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 40965 Nr: 1495-49.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR TEREZINHA TONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Pilatti - OAB:SC 33611, 

Mauricio Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 46004 Nr: 1783-26.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU RODRIGUES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDY LASMAR PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:OAB/MT 20.225B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26508 Nr: 1112-08.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Luiz Conte, Adiles Terezinha Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEO JANDIR SANGALLI, IVA HERTA 

SANGALLI, CLAUDIO JOSÉ CALGARO, CLAIR FONTANA CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:OAB/MT 9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:OAB/MT 

1895

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA DE 

SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA, para devolução dos autos nº 

1112-08.2011.811.0108, Protocolo 26508, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24557 Nr: 832-71.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Mamoru Takahashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas do Nascimento Filho - 

OAB:4398-B

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65110 Nr: 2353-70.2018.811.0108

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 864 de 871



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FARIAS RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Farias Ramires, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2353-70.2018.811.0108 (Código 65110)

Requerente: João Farias Ramires

Em favor de Rosangela Farias Ramires

 Requeridos: Estado de Mato Grosso e Outro

 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Considerando o teor da petição inclusa (f.28), informando que o 

agendamento do exame psiquiátrico da requerente estava previsto para o 

início do mês de setembro (03/09/2018), determino seja certificado o 

encaminhamento da paciente a tal procedimento.

Caso seja negativa tal diligência, e, ante a condição de custodiada da 

requerente (autos 65257), determino seja designada nova data para o 

cumprimento da determinação de f. 22-23, devendo o sistema penitenciário 

providenciar o encaminhamento necessário, na data prevista.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo a presente como 

mandado/ofício/carta precatória.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 01 de outubro de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito cooperador

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 63257 Nr: 205-58.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUILIAN EMERSON DA SILVA, LUIZ FELIPE DE 

PAULA, GIOVANI FRANCISCO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT 

Nº 8403

 Autos n° 205-58.2018.811.0085 (Código 63257)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Huillian Emerson da Silva, Luiz Felipe de Paula e Giovani F. 

Barboza

Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de resposta à acusação 

às fls. 114/118 e fls. 126/127.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 07/11/2018 às 14h50min, DETERMINANDO a intimação 

do(s) increpado(s), da(s) defesa(s), da(s) testemunha(s) arrolada(s) e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se a oitiva das 

testemunhas, se necessário, fixando prazo para o cumprimento, 

consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

Solicite-se a escolta do(s) segregado(s) para o comparecimento da 

solenidade aprazada.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Sirva a presente como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, no que 

couber.

Cumpra-se.

De Colíder para Terra Nova do Norte, 01 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27323 Nr: 7-60.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Gonçalves de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 Vistos.

Considerando que foi designada Sessão Plenária do Tribunal do Júri para 

o dia 18.10.2018, na 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, em que o 

Exmo. Promotor de Justiça desta Comarca promoverá a acusação, em 

substituição legal à Promotora de Justiça daquele Juízo, antecipo a 

audiência outrora aprazada para o dia 17.10.2018, às 13h00min.

Cumpram-se as intimações conforme determinação anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65797 Nr: 1366-30.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Eduardo Bueno Netto 

Nascimento - OAB:OAB/MS 10.704, Paulo Eugênio Souza Portes de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 19.079-A, Raiana S. Barbosa - OAB:OAB/MS 

21.721, Vanter Henrique G. Antunes - OAB:OAB/MS 20.989

 Vistos etc.

Designo audiência de Instrução para o próximo dia 25.10.2018, às 

14h30min.

Oficie-se ao Juízo Deprecante para que informe se a testemunha Ronailda 

Batista Souza foi arrolada pela parte autora ou ré, vez que não consta tal 

informação nos autos.

Intime-se a parte requerida por seus Advogados via DJE, que deverão ser 

cadastrados no Sistema Apolo, bem como intime-se a testemunha 

pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1315-19.2018.811.0077 Código: 65727 Vlr Causa: R$ 50.000,00 

Tipo: Cível

Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

CARLOS ALBERTO SOARES CARVALHO FILHO e DANIELLA SOARES 

CARVALHO DE ALMEIDA

ACÁCIO NEVES FRANCISCO e TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s):

TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS (Requerido(a)), Telefone ( ), 

Endereço não informado. |

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 
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verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

Resumo da Inicial: Carlos Alberto Soares Carvalho Filho, brasileiro, 

pecuarist, inscrito no CPF sob o n° 916.261.961-68 e no RG sob o n° 

13666436 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua 25 de agosto, n° 65, Ed. 

Torre de Málagua, AP. 201, Torre I, Bairro Duque de Caxias II/ MT, CEP: 

78.043¬382 e Daniella Soares Carvalho de Almeida, brasileira, casada, 

pecuarista, inscrita no CPF sob o n° 934.006.321-04 e no RG o n° 

53.310.951-6 SSP/SP, residente e domiciliado à Alameda Figueira, Quadra 

26, Casa 23, Bairro Ribeirão do Lipa, cond. Florais dos Lagos, Cuiabá/MT, 

CEP: 78.049¬560, ambos com endereço eletrônico via 

contato@gsv.adv.br, por seus advogados que a presente subscrevem 

(doc. 01), vêm, mui respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência...ajuizar a presente AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, em 

face de Acácio Neves Franscisco, brasileiro, casado, pecuarista, portador 

do RG n° 606.604 SSP/MS, inscrito no CPF 004.290.159-68, residente na 

Fazenda Brejo Alegre, Gleba Guaporé 02, na cidade de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT e outros possíveis invasores, pelas razões de 

fato e de direito que passam a expor:...II.II. Da repelida tentativa de 

turbação. Destaca-se que, o Réu fez negócios espúrios e sem validade 

jurídica com a mãe dos autores, sem a anuência ou conhecimento imediato 

dos autores e coproprietários e possuidores da área em comento. Outrora 

o réu chegou a colocar gado na propriedade dos autores, mas fora 

devidamente repelido por esses. Os vídeos anexos chegam a registrar, 

inclusive, momento em que a mui corajosa 2° Autora, conversa 

pessoalmente com o Réu (inclusive claro sotoque português do mesmo, 

fato que justifica seu apelido), onde se compromete a retirar no dia 

seguinte seu gado do pasto turbado. O Réu assume, no vídeo, que 

"cortou/desemendou arame" e fez porteira para facilitar o manejo do seu 

gado na pastagem turbado. Mas ao final não criou caso para a retirada, 

pois evidentemente contemporânea e clandestina. Outro vídeo mostra 

claramente, que sob as ordens da Autora o último bezerro do Réu foi 

retirado de seus pastos, sob a gerência do Sr. Rafael e seus vaqueiros, 

funcionários dos Autores. O réu foi rebatido em 07/08/2018, oportunidade 

em que os Autores e seus vaqueiros, na presença de 03 (três) 

funcionários do Réu, colocaram 644 (seiscentos e quarenta e quatro) 

cabeças de gado de volta às pastagens do Réu. No ato foi constatado 

cortes de cercas, improviso de porteira, e suspeita de caça e pesca ilegal 

e sem autorização. Em razão do absurdo que a situação está chegando, 

essa fora devidamente comunicada à Polícia Militar via Boletim de 

Ocorrência n° 218.281792 (doc. 06). Neste último final de semana um 

funcionário dos Autores (feriado de 7/9/78), que cuida de uma das sedes 

mais próximas à divisa, veio alertar que os funcionários do Réu retiraram 

da propriedade turbada 07 (sete) equinos, sem Guia de Trãnsito Animal, 

sem GTA e, claro, sem autorização dos co-proprietários, Autores. Os 

áudios da funcionária do Réu "esposa do neno" revelam a justificativa dos 

funcionários para a retirada da tropa de 07 (sete) éguas,qual seja receber 

dinheiro da mãe dos autores, violando o direito à propriedade dos 

peticionantes (doc. 07). Os autores acreditam que os abusos não vão 

parar, sem a devida intervenção judicial. Esse longo e arrazoado histórico 

foi imprescindível para

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO Comarca de Vila Bela 

da Santíssima Trindade Vara Única

 01/10/2018 14:20:51 16447

 que Vossa Excelência compreenda o risco que a propriedade, assim 

como a mãe dos autores correm. DOS PEDIDOS. Ante o exposto, vem os 

autores, com fundamento nos dispositivos legais preambularmente 

invocados requerer a V. Exa.: a) Conceder a medida liminar, inaudita altera 

pars de MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DOS AUTORES, nos 

termos do artigo 562 e seguintes do CPC, independente de audiência de 

justificação, determinando ao Réu ou terceiro não proprietário que possa 

tentar invasão, que se abstenha de turbar novamente a posse dos 

Autores e outros proprietários, cominando a quem insistir uma multa diária 

de R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais); b) Determine a citação do Réu 

para, querendo contestar a presente ação, sob pena de revelia; c) No 

mérito requer a confirmação da liminar deferida, confirmando a 

manutenbção de posse aos autores e legítimos proprietários; d) Requer, 

ainda, a condenação do Réu em todas as despesas processuais, 

inclusive custas, além de condenação em honorários de sucumbência; e) 

Requer, oportunamente, a produção de prova do alegado por todos os 

meios probatórios em direito admitidos, especialmente, pelo depoimento 

pessoall do requerido, pela oitiva das testemunhas, conforme rol que 

adiante apresenta, por prova pericial, bem como pelas demais provas que 

se fizerem necessárias... Dá-se à presente causa o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), para efeitos fiscais, Termos em que, pede e espera 

deferimento.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos, etc.Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO proposta por CARLOS ALBERTO SOARES CARVALHO 

FILHO e DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA em desfavor de 

ACÁCIO NEVES FRANCISCO e OUTROS POSSÍVEIS INVASORES, 

objetivando a manutenção da posse de áreas da Fazenda Rio Barbado 

registrada em condomínio dos autores com sua genitora Maria de Lourdes 

Carvalho na matrícula n° 130 do Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca.Alegam que o réu é vizinho das fazendas e sempre almejou 

adquiri-las para que pudesse ter acesso às águas do rio Barbado, que 

margeia a fazenda da qual os autores são condôminos.Asseveram que 

recentemente, conforme vídeos anexos, o réu fez negócios jurídicos sem 

anuência dos autores e chegou a colocar gado na propriedade dos 

autores, arrebentando cerca e fazendo porteira, no que foi repelido pelos 

autores, conforme Boletim de Ocorrência, quando 644 (seiscentas e 

quarenta e quatro) cabeças de gado do réu foram devolvidas às suas 

terras em 07/08/2018.Aduzem que no dia 07/09/2018 os funcionários do 

réu retiraram sem anuência 07 (sete) equinos da propriedade dos autores, 

como garantia de pagamento de dívida da mãe dos autores com o 

réu.Sustentam que o réu está influenciando e insuflando a Sra. Maria de 

Lourdes contra seus filhos, tanto que esta ingressou com Medida Protetiva 

de Urgência objetivando o afastamento destes da referida área rural.Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 15/73.É o relatório. 

DECIDO.Inicialmente, determino o apensamento deste feito à Ação de 

Extinção de Condomínio n° 1179-22.2018.811.0077 - Código 65471, pois 

versam sobre o mesmo imóvel rural (Fazenda Rio Barbado).Os 

documentos carreados a estes autos e aos autos do processo apenso, 

bem como à Medida Protetiva de Urgência n° 1143-77.2018.811.0077 - 

Código 65411, comprovam não só que os autores são coproprietários da 

Fazenda Rio Barbado (o que lhes concede a posse indireta), mas também 

são possuidores diretos do imóvel rural, em virtude do Contrato de 

Arrendamento Rural firmado com a condômina Sra. Maria de Lourdes 

Carvalho.Tais fatos, aliados à robusta prova da turbação da posse, 

conforme documentos carreados à inicial, autorizam a concessão da 

liminar pretendida, sendo desnecessárias maiores elocubrações.Por fim, 

consigno que em razão da fungibilidade da tutela possessória pouco 

importa se houve apenas turbação ou se já houve o efetivo esbulho, 

cabendo a tutela da posse para determinar a manutenção/reintegração de 

posse dos autores.Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a 

manutenção e/ou reintegração de posse dos autores CARLOS ALBERTO 

SOARES CARVALHO FILHO e DANIELLA SOARES CARVALHO DE 

ALMEIDA no imóvel Fazenda Rio Barbado, inscrito na matrícula n° 130 do 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, determinando que o réu 

ACÁCIO NEVES FRANCISCO e/ou outros invasores do imóvel:a) se 

retirem, se abstenham de permanecer e se abstenham de adentrar a área 

da propriedade rural;b) se abstenham de nela inserir/retirar/manter animais 

ou objetos;c) se abstenham de fazer/desfazer benfeitorias;d) se 

abstenham de praticar caça ou pesca;Tudo sob pena de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) por evento/dia de permanência ou invasão, por 

inserção/retirada/dia de manutenção de cada animal ou objeto, por 

feitura/desfazimento de benfeitoria, e por evento/animal caçado ou 

pescado, sem prejuízo de eventual responsabilização pelos danos 

materiais causados e responsabilidade criminal, conforme 

apurado.Expeça-se mandado de citação e intimação do réu e de quaisquer 

outros invasores da área (imóvel Fazenda Rio Barbado).

Para que ninguém alegue desconhecimento desta decisão, expeça-se 

edital de citação e intimação dos réus incertos e não sabidos, com prazo 

de 20 (vinte) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jhonatan Correia Motta, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 28 de setembro de 2018

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125366 Nr: 2380-71.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDETE CEOLIN GANZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 16H20MIN.Com efeito, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência.Desse modo, 

deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122917 Nr: 1308-49.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:OAB/SP 154.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, depositar o valor das diligências do Sr. Ofical de Justiça, conforme 

Certidão do Oficial de Justiça de ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123255 Nr: 1465-22.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da certidão do oficial de Justiça de ref.17 dos 

autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124953 Nr: 2179-79.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GESSILDE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 16H00MIN.Com efeito, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência.Desse modo, 

deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125359 Nr: 2376-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFODS, KLRDS, KLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILSON JOSE DE SANTANA - 

OAB:PA/-11487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 2376-34.2018.811.0102

Código n°: 125359

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

citados/intimados, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de 

estilo e com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera /MT, 28 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 125315 Nr: 2357-28.2018.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA FRESCURA CHIODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA CHIODI 

PESAMOSCA - OAB:23179/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2357-28.2018.811.0102

Código nº: 125315

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 99, § 2° do CPC/2015, INTIME-SE os requerentes a 

fim de que comprove os pressupostos da gratuidade de justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, uma vez que pelo 

valor dos bens a serem divididos, não se denota a alegada 

hipossuficiência.

 Com manifestação ou decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 28 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124632 Nr: 2058-51.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 15H40MIN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124340 Nr: 1961-51.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 15H20MIN. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125142 Nr: 2270-72.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 15 HORAS.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125133 Nr: 2266-35.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DE SOUZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de aposentadoria rural por idade postulado pela parte 

autora.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive 

com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;2.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 868 de 871



reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 14H40MIN[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122370 Nr: 1009-72.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUELINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO 

MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HASSAN OKA FILHO - 

OAB:9.902/MA

 Autos nº: 1009-72.2018.811.0102

 Código n°: 122370

Vistos, etc.

Antes da homologação do acordo de ref. 22, INTIME-SE o advogado do 

requerido para que apresente procuração nos autos, com poderes 

específicos para transigir em nome deste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 25 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116830 Nr: 1544-35.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PICIN MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GONÇALVES - 

OAB:13659

 Autos nº: 1544-35.2017.811.0102

Código n°: 116830

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Ricardo Picin 

Moro.

Em audiência de conciliação (ref. 39), as partes transacionaram acerca do 

objeto da presente ação, onde ficou acordado que: “O requerido 

compromete0se a regularizar a área com a apresentação do PRAD nos 

termos do pedido realizado na inicial, bem como o pagamento de 

R$3.855,00 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) convertidos em 

16 (dezesseis) latas de tinta vermelha de 18 l, a base de resina acrílica, a 

serem doados à Secretaria de Obras de Vera para execução do projeto 

ambiental e urbanístico denominado “Ciclo Vera”. Restou ajustado que os 

materiais serão entregues na Secretaria mencionada no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da homologação do presente acordo, bem como 

que o termo de entrega será acostado aos autos para comprovação do 

cumprimento”.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 36 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem condenação em ressarcimento das custas, vez que estas não foram 

adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios.

OFICIE-SE a 2° Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ-MT, quanto à 

homologação do acordo realizado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 25 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124498 Nr: 2005-70.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO FLORES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor correspondente às 

diligências complementares efetuadas no valor de R$ 330,00 (trezentos e 

trinta reais), já descontado o depósito inicial de R$ 30,00 (trinta reais), cujo 

numerário deverá ser pago mediante guia própria no portal eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116629 Nr: 1459-49.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DA SILVA BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor correspondente às 

diligências complementares efetuadas no valor de R$ 75,00 (setenta e 

cinco reais), cujo numerário deverá ser pago mediante guia própria no 

portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104209 Nr: 17-19.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVÃO SUPERMERCADOS LTDA-ME, ADENIR 

BEUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Intimar o(a) Advogado(a) daparte Autora para, no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestar nos autos acerca da certidão de ref. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104205 Nr: 16-34.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVÃO SUPERMERCADOS LTDA-ME, ADENIR 

BEUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos acerca da certidão de ref. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113502 Nr: 154-30.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ROSONI E CIA LTDA, VALMIR ROSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos acerca da certidão de ref. 53
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SORRISO 
 
EDITAL Nº 08/2018-DF 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Candiotto Juiz de Direito Diretor do Foro da 
Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público 
o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível 
Superior em Direito para o Fórum da Comarca de Sorriso/MT, em conformidade com o 
subitem 7.2 do Edital n.º 014/2012/PRES, de 16/05/2012. 
 

 
CL  INSCRIÇÃO      NOME         PONTUAÇÃO    NF 
 

1.  47/2018 MARCO ANTONIO RODRIGUES 
DE OLIVEIA 

30 7,5 

2.  06/2018 MARIA CLAUDIA CONTRERAS 29 7,25 
3.  64/2018 AMANDA ROCHA VERNI 28 7,0 
4.  17/2018 CAROLINE CLOTILDES 

PAGLIARINI 
26 6,5 

5.  61/2018 MARIA RITA SEIDEL 26 6,5 
6.  96/2018 ANDRESSA TEIXEIRA BRAZÃO 24 6,0 
7.  45/2018 BRUNA REGINA PEREIRA 23 5,75 
8.  79/2018 JAKSON RAMALHO DOS 

SANTOS 
23 5,75 

9.  91/2018 ELZA MARIA DA S. E LIMA 23 5,75 
10.  103/2018 VITOR HUGO BIFON 23 5,75 
11.  20/2018 VINICIUS DE SOUSA 

GONÇALVES 
22 5,5 

12.  74/2018 ALINE BATISTA BENTO 22 5,5 
13.  97/2018 ANDRIELLY SABRINA CAMILO 22 5,5 
14.  60/2018 JONATA CARMO DA SILVA 22 5,5 
15.  85/2018 BRUNO VINICIUS PERES 22 5,5 
16.  76/2018 WILNER JARED MACHADO 21 5,25 
17.  62/2018 AMANDA CRISTINA MÁXIMO 

PRADO 
21 5,25 

18.  08/2018 LEMUEL DE OLIVEIRA TOLEDO 21 5,25 
19.  87/2018 ROSINEIA DA SILVA 21 5,25 
20.  41/2018 MARIELLY LOPES E SILVA 21 5,25 
21.  19/2018 LILIAN VANESSA LUIZ 21 5,25 
22.  39/2018 SIMONI PERIERA XAVIER 20 5,0 
23.  54/2018 NAYARA KEILLYANE 

APARECIDA GROSSKLAUS 
20 5,0 

24.  36/2018 KARL WYLLYON JOHANN 
CAMARGO 

20 5,0 

25.  94/2018 VITÓRIA GABRIELI ASSIS DE 
ARAUJO 

20 5,0 

 
Observações: 
1. Do empate foi priorizado o candidato que: 
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a) cumpriu maior parte do curso; 
b) apresentou maior pontuação na prova de português  
c) possui maior idade. 
 
2. Os candidatos poderão interpor recurso, devidamente fundamentado, dirigido ao Juiz de 
Direito Diretor do Foro, no prazo de 48 horas, após sua publicação no DJE. O recurso 
deverá ser protocolado na Central de Administração do Fórum da Comarca de Sorriso/MT, 
das 12h às 19h. 
 
3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
 
4. Não será aceito recurso interposto via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do 
previsto. 
 
Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018. 

 
 

Anderson Candiotto 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 

 
II PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 
VERDE/2018 
             
EDITAL N.22/2018-DF 
 
O EXCELENTÍSSIMO DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, no uso de suas 
atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, 
da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o Gabarito 
Definitivo bem como o Resultado Final, com a lista dos candidatos aprovados, do II Processo 
Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de Nível Superior em 
Direito e Tecnologia da Informação/2018. 
 

1 - GABARITO DEFINITO - DIREITO 
 

 A B C D       A B C D 
1   X       21   X  
2    X      22    X 
3 X         23 X    
4  X        24  X   
5   X       25   X  
6   X       26  X   
7 X         27    X 
8  X        28   X  
9    X      29    X 
10   X       30   X  
11  X        31    X 
12  X        32   X  
13   X       33   X  
14 X         34 X    
15   X       35    X 
16  X        36  X   
17 X         37   X  
18  X        38  X   
19 X         39    X 
20   X       40   X  

 
 

GABARITO DEFINITIVO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 A B C D       A B C D 
1   X       21  X   
2    X      22    X 
3 X         23  X   
4  X        24  X   
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5   X       25 X    
6   X       26   X  
7 X         27 X    
8  X        28    X 
9    X      29   X  
10   X       30   X  
11    X      31  X   
12 X         32  X   
13  X        33   X  
14  X        34 X    
15    X      35   X  
16   X       36  X   
17   X       37 X    
18    X      38  X   
19 X         39 X    
20  X        40   X  

 
 

2 - LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS - DIREITO 
 

  
Nome 

Número 
de 
acertos 

Tempo 
de 
curso 

Língua 
Portuguesa 

Data de 
nascimento 

1 Angela Alice Vanin 28 --------- -------  
2 Fatima S. Moraes 27 4ºsem 06 ----------- 
3 Arnaldo da Conceição 27 4ºsem 05 ----------- 
4 Grazielly Farias de Rezende 25 8ºsem 04 ----------- 
5 Paula Melissa Rodrigues de 

França 
25 6ºsem 03 ----------- 

6 Samara G. Duarte 24 10ºsem 04 ----------- 
7 Meyre Cristiane Carvalho Cruz 24 9ºsem 04 ----------- 
8 Gabriel de Mendonça Habe 24 6ºsem 06 ----------- 
9 Riselda Tenório Cavalcante 24 6ºsem 04 ----------- 
10 Carla Ariela Salles Pires 24 4ºsem 04 ----------- 
11 Willian Z. Mota 24 4ºsem 03 09/04/1998 
12 Ligia Capistrano 24 4ºsem 03 24/11/1998 
13 Raquel Eliane Portela da Silva 23 --------- ----------- ---------- 
14 Vanessa Priscila Alves de Oliva 22 9ºsem 03 ----------- 
15 Silmara Cristina dos Reis Froes 22 5ºsem 06 ----------- 
16 Claudine Pereira da Silva 22 5ºsem 04 ----------- 
17 Kaira Mayara de Arruda Denicoló 22 4ºsem 04 ----------- 
18 Altemiza O. M. Mota 22 3ºsem 03 ---------- 
19 Marleide Lelis Moreira 21 8ºsem 04 ---------- 

 
LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
  

Nome 
Número de acertos 

1 Luan Pedro Tomiozzo 24 
2 David Gilmar Miranda Pereira 21 
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3 DOS RECURSOS 
 
3.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do 
Edital, conforme o subitem 8.1, alínea “c”, do Edital n.° 19/2018, publicado em 18/08/2018. 
 
 
Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 2018. 
 
 
 
Cássio Luís Furim 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODR JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA DESTINADO AO 
CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE MIRASSOL 
D’OESTE/MT 

 
 

EDITAL N. 007/2018-GAB 

 
A Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, 
Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei... 

 
1-TORNA público as notas da prova subjetiva, bem como DIVULGA a relação 
PRELIMINAR dos candidatos aprovados no Processo Seletivo para Juiz Leigo, realizado no 
dia 16/09/2018, regido pelo Edital n. 001/2018 – GAB, de 10 de Agosto de 2018 e Provimento 
29/2014-CM, de 30 de outubro de 2014, em ordem de decrescente. 
 
                                            CANDIDATOS APROVADOS  

COLOCAÇÃO CANDIDATOS 
NOTA DA 

PROVA              
SUBJETIVA 

NOTA FINAL 

01 Suelleyn de Oliveira Pains 100 95 

02 Eduardo Santos de Paula 95 90 

03 Muriam Pollo de Lima 85 85 

04 Grace Alves da Silva 85 83,75 

05 Luciana Paulino Gonçalves 70 68,75 

06 Jackézia Rodrigues da Silva Neri 65 66,25 

07 Jeana Valéria Mendes Alves 35 ELIMINADA 

 

2- O candidato que pretender interpor recurso em relação a nota da prova subjetiva e da 
classificação preliminar deverá apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 
publicação deste edital, no DJE. 

3- Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo deverão ser protocolados na 
Secretaria do Juizado Especial e serão analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao 
Processo Seletivo e pela Juíza de Direito deste Juizado Especial. 

Disponibilizado - 02/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10350 Caderno de Anexos - 7 de 10



4- Não serão conhecidos os recursos sem identificação da inconsistência ocorrida e sua 
fundamentação clara, objetiva e consciente. 

5- Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do 
previstos no item “03”. 

6- A nota e a classificação divulgada poderão ser alteradas em função dos possíveis recursos 
impetrados. 

7- Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 
gabarito oficial definitivo. 

8- O resultado final do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico do Tribunal de 
Justiça www.tjmt.jus.br, logo após o decurso de prazo para recurso. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato 
Grosso, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (01/10/2018). Eu, Mayla 
Gimenes de Melo, Membro da Comissão, que digitei e subscrevo. 
 

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 
Juíza de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITIQUIRA 
 

 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO – 2018. 
 
Vistos etc. 

 
Trata-se de teste seletivo para o estagiário da Comarca de Itiquira-MT, aberto por meio do 
Edital nº 12/2018/ADM, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 
2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011. 
 
Da análise das fichas de inscrição dos candidatos ao cargo de estagiário, observa-se que os 
candidatos se inscreveram para o teste seletivo e todos preencheram os requisitos. 
 
Diante disso, DEFIRO a inscrição dos seguintes candidatos abaixo relacionados: 

 
 
 

 
 
A prova será realizada no dia 06/10/2018, com início às das 13h às 16h, no Recinto do 
Fórum sito à Rua: Mato Grosso nº 140, centro, na cidade de Itiquira-MT. Os candidatos 
deverão chegar ao local da prova com trinta minutos de antecedência, munidos de 
documento de identidade com foto e caneta esferográfica azul ou preta. Afixe-se no átrio do 
Fórum. Publique-se. 

 
Itiquira-MT, 01 de outubro de 2018 
 
 
Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

 
EDITAL nº 14/2018/ADM  
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira - 
MT , no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto 
no Edital nº 12/2018/ADM, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro 
de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna pública a 
Relação de Inscrições Deferidas para a Seleção de Estágio Curricular Remunerado desta 
Comarca, a seguir. 
 

Nº NOME RG – IDENTIDADE 
01 Kévelen Ap. M. dos Santos 2767240-9 SSP-MT 
02 Charliane Ferreira Campos 3494578-1 SSP-MT 
03 Magda Erica dos Santos Ferreira 2078324-8 SSP-MT 
04 Wilson Pereira da Rosa Junior 2.152.136 SEJUSP-MS 
05 Steffany Procópio Ferreira Barreto 2589042-5 SSP-MT 
06 Brenda Násser Ritter Paneira 2608777-4 SSP 
07 Jeniffer Karla Lins Martins 2698514-4 SSP/MT 

Nº NOME RG – IDENTIDADE 
01 Kévelen Ap. M. dos Santos 2767240-9 SSP-MT 
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A prova será realizada no dia 06/10/2018, com início às das 13h às 16h, no Recinto do 
Fórum sito à Rua: Mato Grosso nº 140, centro, na cidade de Itiquira-MT. Os candidatos 
deverão chegar ao local da prova com trinta minutos de antecedência, munidos de 
documento de identidade com foto e caneta esferográfica azul ou preta. Afixe-se no átrio do 
Fórum. Publique-se. 
 
Itiquira, 01 de outubro de 2018 
 
 
Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
 
 
 

 

02 Charliane Ferreira Campos 3494578-1 SSP-MT 
03 Magda Erica dos Santos Ferreira 2078324-8 SSP-MT 
04 Wilson Pereira da Rosa Junior 2.152.136 SEJUSP-MS 
05 Steffany Procópio Ferreira Barreto 2589042-5 SSP-MT 
06 Brenda Násser Ritter Paneira 2608777-4 SSP 
07 Jeniffer Karla Lins Martins 2698514-4 SSP/MT 
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